
 

Uchwała nr IX/70/11 

Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 08 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje: 

 

§1 

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o: 

1. Przedszkolach – naleŜy przez to rozumieć przedszkola, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Dębica. 

2. Rodzicach – naleŜy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

3. Dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora przedszkola. 

4. Podstawie programowej – naleŜy przez to rozumieć podstawę programową wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określoną  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Z 2009 r. 

Nr4, poz.17) wydanym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

 

§2 

1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Dębica  realizują nieodpłatnie 5-godzinną 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmującą nauczanie, wychowanie i 

opiekę, w następujących godzinach:  od 7:30 do 13:30, z godzinną przerwą na posiłek według 

ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola. 

 

2. W czasie określonym w ust. 1 zapewnia się realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, a w grupach dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne takŜe 

zajęcia z religii.  

 

§ 3  



1 .   Świadczenia przedszkoli, wykraczające poza zakres zajęć określonych w § 2 są odpłatne. 

2. Rodzice. przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu oraz zakres usług w zakresie wyŜywienia w danym roku szkolnym. 

3. Szczegółowy zakres świadczeń, czas pobytu dziecka w przedszkolu i rodzaj usług 

świadczonych przez przedszkole na rzecz dziecka, wykraczających poza zakres zajęć 

określonych w § 2 oraz zasady pobierania opłat miesięcznych określa umowa cywilnoprawna 

zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami dziecka, przed rozpoczęciem uczęszczania 

dziecka do przedszkola. 

§ 4 

1. Odpłatność za świadczenia w przedszkolach w zakresie przekraczającym podstawę 

programową obejmuje koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka, 

2) gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania dziecka 

otaczającym światem, 

3) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i twórcze rozwijające zdolności dzieci, 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 

6) specjalistyczne zajęcia usprawniające i stymulujące rozwój dziecka dla dzieci nie 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym gimnastyka 

korekcyjna, zajęcia logopedyczne i inne formy terapii. 

 

2. Rodzice ponoszą takŜe koszty surowców zuŜytych do przygotowania posiłków, których 

wysokość ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem racji 

pokarmowych odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania w Ŝywieniu dzieci 

od 3 do 6 lat, określonych w odpowiednich przepisach, 

 

 

§ 5 

1.   Za kaŜdą godzinę usług opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 4 ust. 2  ustala się 

na kaŜde dziecko opłatę w wymiarze miesięcznym. 

 

2. Miesięczną stawkę za kaŜdą rozpoczętą godzinę usług, o których mowa w § 4 ust.2 poza   

      czasem określonym w § 2 ustala się w wysokości: 

a. 3,6% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku zadeklarowanego pobytu      

         dziecka w  przedszkolu przez 6 godzin dziennie, 

 



b. 3,3%  minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku zadeklarowanego pobytu      

         dziecka w  przedszkolu przez 7 godzin dziennie, 

c. 2,9%  minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku zadeklarowanego pobytu      

         dziecka w  przedszkolu przez 8 godzin dziennie, 

d. 2,3%  minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku zadeklarowanego pobytu      

         dziecka w  przedszkolu przez 9 godzin dziennie, 

e. 2,0%  minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku zadeklarowanego pobytu      

         dziecka w  przedszkolu przez ponad 9 godzin dziennie. 

 

3. W przypadku trzeciego i kolejnego dziecka z rodziny, z której troje i więcej dzieci 

uczęszcza do miejskich przedszkoli, rodziców zwalnia się z opłaty określonej w ust. 2. 

 

§ 6 

1.   Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w § 4 ust. 2 

za jedno dziecko jest iloczynem zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu poza czasem przewidzianym na realizację bezpłatnych programów 

wychowania przedszkolnego określonym w § 2 i miesięcznych stawek za godzinę tych usług 

określonych w § 5 i jest naliczana w pełnych złotych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

rachunkowości. 

2.  Za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu ponad ustaloną w umowie dzienną liczbę godzin, 

przedszkole dolicza dodatkową opłatę za kaŜdą rozpoczętą godzinę zwiększonego czasu 

pobytu dziecka w przedszkolu, w wysokości 5 zł, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

4. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu poza godzinami pracy przedszkola, 

rodzice zobowiązani są zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za kaŜdą 

rozpoczętą godzinę sprawowania opieki przez przedszkole. 

5. W przypadku, gdy przedszkole nie moŜe świadczyć swych usług z przyczyn losowych 

opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu zmniejsza się proporcjonalnie za kaŜdy dzień, w 

którym przedszkole nie było czynne. 

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty, o których mowa w § 5 

zmniejsza się proporcjonalnie do czasu nieobecności. 

 

§ 7 

1.  W celu poszerzenia oferty edukacyjnej i zaspokojenia oczekiwań rodziców, w czasie nie 

kolidującym z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dyrektor 

przedszkola na wniosek rodziców organizuje indywidualne lub zespołowe, dodatkowo płatne 

specjalistyczne zajęcia wykraczające poza program edukacji przedszkolnej określony w § 4. 



2. Wysokość opłat za korzystanie z zajęć specjalistycznych, o których mowa w ust. l, ustala 

dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami i podmiotem realizującym te zajęcia, 

przy czym koszty organizacji tych zajęć w całości pokrywają zainteresowani rodzice. 

 

§ 8 

      Traci moc uchwała Nr XXIV/34/05 Rady Miejskiej w Dębicy, z dnia 28 lutego 2005 r.  

     w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie w Dębicy. 

 

§ 9 

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

 

§10 
 

    Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    

       Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 

 

 

 

                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy 

 

                                                       Stefan Bieszczad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


