
UCHWAŁA NR XLVIII/567/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo oraz 

warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 14 ust. 5 pkt 
1 lit. a, pkt 2, art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 67a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 
17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 
458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 
148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, 
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 
1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811 i poz. 1146) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Borne Sulinowo, zwane dalej „oddziałami 
przedszkolami” wykonują zadania wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji programu wychowania 
przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. 
poz.997) i są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1, określa dla 
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora placówki i wynikający ze statutu szkoły.

§ 2. 1. W czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, za świadczenia dodatkowe 
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, udzielane przez oddziały 
przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych pobierane są opłaty.

2. Opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym 5 godzin 
dziennie obejmują część kosztów związanych z opieką i prowadzeniem zajęć wspierających prawidłowy 
rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działania opiekuńcze dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu 
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w oddziale przedszkolnym i poza nim:

a) przygotowywania miejsca i zapewnienia dziecku warunków do zabawy, wypoczynku i spożycia 
posiłku,

b) nadzoru nauczycieli i pracowników obsługi nad dzieckiem w czasie zajęć i w czasie spożywania 
posiłków,

c) nadzoru nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali i na 
wolnym powietrzu na terenie szkolnego placu zabaw;

2) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

3) gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, wspomagających rozwój 
mowy dziecka, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiających 
dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny;

4) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 
artystycznych i okolicznościowych;
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5) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie 
rodziców (opiekunów prawnych).

§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę zegarową za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne 
w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania nalicza się opłatę w wysokości: 1,00 zł 
(jeden złoty).

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 1, oraz faktycznej liczby godzin w danym miesiącu pobytu dziecka 
w oddziale przedszkolnym ponad czas realizacji podstawy programowej.

3. Opłata, o której mowa w ust.1, nie obejmuje kosztów wyżywienia, kosztów ubezpieczenia dziecka od 
nieszczęśliwych wypadków.

4. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym ustala dyrektor szkoły 
organizujący oddział przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

5. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami 
ustawy o systemie oświaty począwszy od każdego 1 września kolejnego roku.

6. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat za świadczenia, o których mowa w § 2, określa umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły prowadzącej oddział przedszkolny a rodzicami 
(opiekunami prawnymi) dziecka z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

7. Wzór umowy określi zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa.

§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci:

1) z 50% opłaty - za każde dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego z rodziny korzystającej 
z programu „Karta Dużej Rodziny”, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do oddziału 
przedszkolnego z tej samej rodziny;

2) z 30 % opłaty - za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego z rodziny 
niekorzystającej z programu „Karta Dużej Rodziny”, jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza dwoje 
lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

2. Decyzję o zwolnieniu z opłaty, o której mowa w ust. 1, podejmuje na wniosek rodzica (opiekuna 
prawnego) dyrektor szkoły prowadzącej oddział przedszkolny.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/294/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 
2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziału przedszkolne w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 2277).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz na tablicach 
ogłoszeń na terenie Gminy Borne Sulinowo i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek
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