
UCHWAŁA NR XXVIII/194/2013
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę 
Kiełczygłów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 14 ust. 5, pkt 1 lit. a, ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 
250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz, 
814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 827)Rada Gminy Kiełczygłów 
uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kiełczygłów realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie. Godziny pracy określa statut przedszkola. 

§ 2. 1. Opłacie podlegają świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym wymiar 
zająć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Usługi te 
obejmują: 

1) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu przedszkolu; 

2) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach 
przedszkolnych oraz placu zabaw; 

3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolach oraz środowiskowych imprezach artystycznych 
i okolicznościowych; 

4) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci; 

5) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka; 

6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową; 

7) zajęcia relaksacyjno – wyciszające. 

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 
1-7, w wysokości 1,00 zł. 

3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 wnosi się do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy 
dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka. 

2. Miesięczną opłatę za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki 
godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2. 

3. Opłata pobrana z góry w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu będzie rozliczana podczas 
pobierania odpłatności za następny miesiąc; 

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 , nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych, 
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Kiełczygłów. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak
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Uzasadnienie

do projektu UchwałyNr XXVIII/194/2013 Rady GminyKiełczygłówz dnia 29 sierpnia

2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole

prowadzone przez Gminę Kiełczygłów.

Dnia 26 czerwca 2013r. Prezydent RP podpisał, przygotowaną przez Ministra Edukacji Narodowej, tak zwaną
„ustawę przedszkolną” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 827). Podpisana ustawa w sposób znaczący zmienia brzmienie art. 14 ust. 5 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Po art. 14 ust. 5 ustawy
dodano ust. 5a, zgodnie z którym wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych
przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez
gminę nie może być wyższa niż 1 zł. za godzinę zajęć. Art. 14 ust. 5a ustawy zmieniającej stanowi, że maksymalna
wysokość opłaty podlega waloryzacji. Zgodnie z nowo dodanym art. 14d ustawy zmieniającej, na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, która będzie
mogła być wykorzystanawyłącznie na dofinansowaniewydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Po
raz pierwszy gmina otrzyma dotację we wrześniu 2013r. na okres wrzesień – grudzień 2013r. Dotacja na ten okres
wyniesie 414 zł. w przeliczeniu na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. W roku 2014 dotacja
przedszkolna w przeliczeniu na każde dziecko wyniesie 1.242 zł. W kolejnych latach dotacja będzie wzrastać
o wskaźnik inflacji. Celem zmian wprowadzonych w tak zwanej „ustawie przedszkolnej” jest systematyczne
zwiększanie dostępności wychowaniaprzedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat
miejsca w przedszkolach. Cel znowelizowanejustawy ma zostać osiągnięty dzięki dotacji z budżetu państwa, którą
samorządy będą otrzymywały od września 2013r., co pozwoli na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
(powyżej 5 bezpłatnych godzin) oraz na stopniowe zwiększanie liczbymiejsc w przedszkolach, tak aby w 2017 roku
zapewnić je wszystkim chętnym.
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