
UCHWAŁA NR XXXIII/364/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu 
przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunków 
zwolnienia z tych opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  
poz. 446, 1579 i 1948) oraz w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) uchwala się, 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. Za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego realizowane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w czasie 
przekraczającym 5 godzin dziennie dla dzieci w wieku do lat 5 ustala się opłaty. Opłacie podlegają  następujące 
świadczenia:

1) organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka dostosowanych 
do wieku, potrzeb i możliwości dziecka;

2) profesjonalna opieka pedagogiczna z elementami integracji;

3) nadzór i przygotowanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i miejsca snu dziecka;

4) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw 
w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka;

5) wspieranie indywidualnych zainteresowań;

6) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia taneczne, plastyczne, teatralne;

7) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 
artystycznych i okolicznościowych,

8) organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez okolicznościowych z udziałem rodziców 
przedstawicieli środowiska lokalnego;

9) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających.

§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę zegarową za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne 
prowadzone przy szkołach podstawowych 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 (iloczyn liczby dni obecności dziecka w oddziale 
przedszkolnym w danym miesiącu, opłaty ustalanej na podstawie ust. 1 oraz dziennej liczby godzin 
wykraczających ponad 5-godzinną podstawę programową ustalaną na podstawie karty zgłoszenia do oddziału 
przedszkolnego).
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3. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego deklarują 
dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, 
o których mowa w § 2 ust. 2.

4. 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.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych w terminie do dnia 
10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

6. Wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje oddział 
przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko.

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

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVIII/567/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4126).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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