UCHWAŁA NR XVI/94 /07
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 03 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola
w Książu Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 265, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, opłatę za świadczenia prowadzonego przez
Gminę Przedszkola w Książu Wlkp. w oddziałach dzieci 3, 4, 5 – letnich w wysokości 50,00 zł
miesięcznie od dziecka w przypadku korzystaniu z całodziennej opieki przedszkolnej.
2. Za korzystanie z opieki w godzinach 6.45 - 11.45 w Przedszkolu w Książu Wlkp. oraz
możliwość korzystania z jednego lub dwóch posiłków pobiera się opłatę w wysokości 30,00 zł
miesięcznie.
3. Za korzystanie z opieki w zamiejscowych oddziałach przedszkolnych działających
w godzinach od 9,00 – 14,00 realizujących minimum programowe podstawy wychowania
przedszkolnego, oraz korzystających z jednego posiłku opłata wynosi 30,00 zł miesięcznie.
4. Korzystanie z rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) w oddziałach
zorganizowanych w szkole podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu
w Książu Wlkp. w wymiarze 5 godzin jest bezpłatne.
5. W razie korzystania z rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy)
w Przedszkolu w Książu Wlkp. w wymiarze 5 godzin dziennie i jednocześnie dodatkowego
korzystania z opieki przedszkolnej, nalicza się się opłatę w wysokości 20,00 zł miesięcznie.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 1-5 nie obejmują kosztów zajęć dodatkowych,
a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki. Za zajęcia dodatkowe, wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego pobierane są dodatkowe opłaty.
§ 2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala się na następującym poziomie:
1) odpłatność za obiad - 2,50 zł,
2) odpłatność za śniadanie:
a) dla Przedszkola w Książu Wlkp. - 1,20 zł,
b) dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola - w Mchach i w Chwałkowie Kośc.–
2,00 zł,
3) odpłatność za podwieczorek – 0,80 zł.
§ 3. 1. Opłaty ustalone w § 1 wnoszone są miesięcznie z góry do 20-go dnia każdego
miesiąca.
2. Opłaty, o których mowa w § 1 nie podlegają zmniejszeniu z powodu nieobecności
dziecka w przedszkolu.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXVI/17/05 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 marca
2005r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola
w Książu Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz Dyrektorowi
Przedszkola w Książu Wlkp.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2008 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/ 94 /07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 03 grudnia 2007 roku.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala opłaty za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych.
Powyższa kompetencja do ustalania wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia
prowadzonego przez gminę przedszkola pozwala przyjąć regulację prawną, która jest najlepiej
dostosowana do miejscowych warunków.
Gmina Książ Wlkp. prowadzi Przedszkole Publiczne w Książu Wlkp. z oddziałami
zamiejscowymi w Mchach i Chwałkowie Kośc.
W Przedszkolu w Książu Wlkp. dzieci mogą przebywać w godzinach od 6.45 – 15.45,
natomiast w oddziałach w Mchach i Chwałkowie Kośc. w godzinach od 9.00 – 14.00. Powoduje
to, że w czasie pobytu w Przedszkolu w Książu Wlkp. dzieci spożywają trzy posiłki,
a w zamiejscowych oddziałach jeden (śniadanie). Z tego względu śniadanie dzieci z oddziałów
zamiejscowych musi być bogatsze zarówno, co do treści jak i ilości.
Rzutuje to w konsekwencji na wysokość stawki żywieniowej, która jest różna. Ponadto
oddziały zamiejscowe przedszkola rozliczają się samodzielnie kupując towar po cenach
detalicznych, dla znacznie mniejszej ilości dzieci, co uniemożliwia negocjowanie cen.
Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak

