
UCHWAŁA NR XXIV/294/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, 
poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230i Nr 106, poz.675, z 2011 r. 
Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567) 
oraz art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 67a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241 i Nr 
219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.991 oraz z 2011r. Nr 
106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Borne Sulinowo zwane 
dalej „oddziałami” realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa 
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 2009r. Nr 4, 
poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00-13.00. 

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez oddziały prowadzone przy szkołach podstawowych przez Gminę Borne 
Sulinowo nie objęte podstawą programową udzielane w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, są 
odpłatne. 

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

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

a) przygotowywanie miejsca i zapewnienie dziecku warunków do zabawy, wypoczynku i spożycia posiłku 
na stołówce szkolnej, 

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

c) nadzoru nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym 
powietrzu na terenie szkoły; 

2) umożliwiające 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) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie 
rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Za każdą rozpoczętą godzinę zegarową ponad czas realizacji podstawy programowej nalicza się opłatę 
w wysokości: 
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1) 1,90 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za dziecko korzystające z tych świadczeń; 

2) 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za drugie dziecko z rodziny korzystające równocześnie ze świadczeń 
w oddziałach; 

3) 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za trzecie i każde kolejne dziecko z rodziny korzystające równocześnie ze 
świadczeń w oddziałach. 

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, 
o której mowa w ust. 3 oraz deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka liczby godzin pobytu 
dziecka w oddziale ponad czas realizacji podstawy programowej. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, począwszy od 2013r. będzie corocznie waloryzowana wskaźnikiem 
wzrostu cen i usług ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

6. Opłata, o której mowa w ust. 3 ulega obniżeniu o 30 % za dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń 
z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), tj. z zasiłku stałego lub zasiłku okresowego - w czasie ich 
pobierania. Podstawą zastosowania tej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń, wydana 
przez właściwy organ wymieniony w art. 110 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej. 

7. Decyzję o obniżeniu opłaty, o której mowa w ust. 3 podejmuje na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) 
dyrektor szkoły prowadzącej oddział. 

§ 3. 1. Zakres realizowanych w oddziałach świadczeń, o których mowa w § 2, zasady i wysokość 
odpłatności za te świadczenia oraz opłat za korzystanie przez dziecko z wyżywienia, a także pobierania odsetek 
za zwłokę w regulowaniu należności określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły 
prowadzącej oddział, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka z uwzględnieniem zasad określonych 
w niniejszej uchwale. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują w umowie liczbę godzin korzystania przez dziecko ze 
świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1. 

3. Wzór umowy określi zarządzeniem Burmistrz Bornego Sulinowa. 

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć 
dodatkowych (np. rytmika, język obcy), prowadzonych na życzenie rodziców. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale ustala dyrektor szkoły organizujący oddział 
w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego i 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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dariusz Czerniawski
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