
UCHWAŁA NR XLV/ 308 /2010 
RADY MIEJSKIEJ W KSI ĄŻU WLKP.  

 
z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 
 
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 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska  
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola w Książu Wlkp. w zakresie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 4, poz. 17), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2.  Bezpłatne wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego realizowane jest w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.  

 
§ 2. Świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola w Książu Wlkp. wykraczające 

poza podstawę programową, o której mowa w § 1 ust. 1, a obejmujące zajęcia: 
1) plastyczne, teatralne, muzyczne, twórcze i inne rozwijające indywidualne uzdolnienia  

dziecka, 
2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 
3) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny 

i społeczny dziecka, 
4) gry i zabawy aktywizujące oraz badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym 
światem,  

są odpłatne.  
 

§ 3. 1. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji zajęć określonych w § 2 w wysokości  
0,07% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679 z późn. zm.) za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza czas realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć 
dodatkowych, takich jak nauka języków obcych i rytmika. Zajęcia dodatkowe organizuje  
dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do 
przedszkola, pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów przez rodziców (prawnych 
opiekunów). 

 
§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 

zostanie obniżona odpowiednio do czasu nieobecności.  
 
§ 5.  Opłata ustalona w § 3 ust. 1 wnoszona jest miesięcznie z góry do 20-go dnia 

każdego miesiąca.  



 
§ 6. Zakres świadczeń prowadzonego przez gminę Przedszkola w Książu Wlkp. oraz 

wysokość opłaty, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem 
przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 03 grudnia 
2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola 
w Książu Wlkp.  

 
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2010r.  

 
 
 
                                                                                     Przewodniczący 
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 
 
 
 
 


