
UCHWAŁA NR XXXVI/198/2009  

RADY GMINY PRZYTOCZNA  

z dnia 10 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone 

przez Gminę Przytoczna

Na podstawie art.40 ust.1, art.7 ust.1 pkt. 8 i 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.)w związku 

z art.5a, ust.2 pkt.1 i 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Przytoczna zapewnia nieodpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego o której mowa w załączniku Nr 1 do 

Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. Nr 4, poz.17) 

w wymiarze 5 godzin dla wszystkich dzieci. 

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie 

przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące koszty 

następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczo oraz dydaktycznych: 

§ 3. Opłatę za świadczenia wymienione w §2 ustala się w wysokości 1,20 zł za jedną godzinę 

realizowanych zajęć i nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy 

programowej. 

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki 

godzinowej, o której mowa w § 3, oraz deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby 

godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

§ 5. 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu określa się w oparciu 

o obowiązujące normy fizjologiczne dla dzieci oraz ceny surowców użytych do przygotowania 

posiłków. 

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu zależy od posiłków, z których korzysta 

dziecko w przedszkolu. 

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dziecka ustala dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

4. Dzienna stawka żywieniowa obejmuje: 

§ 6. W przypadku nieskorzystania przez dziecko z całości lub części dodatkowych zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych opłata, o której mowa w § 3 ulega proporcjonalnemu zwrotowi w formie

rozliczenia w ramach opłaty wniesionej za miesiąc następny, a gdy dziecko kończy edukację 

przedszkolną w formie gotówkowej do 10 dnia miesiąca następnego. 

§ 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłatę za wyżywienie zwraca się za każdy 

dzień nieobecności. 

§ 8. W przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż jedno dziecko z rodziny, na drugie 

i następne dziecko opłata o której mowa w § 3 ulega obniżeniu o 30%. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXX/180/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2005r. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

b) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

c) zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci;

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy;

e) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

f) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na

terenie Gminy; 

g) prowadzenie zajęć czytelniczo-literackich w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

a) śniadanie,

b) obiad,

c) podwieczorek.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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