
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/218/12 

RADY GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie: opłat za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonych 

przez Gminę Oświęcim przedszkolach.  

Na podstawie: art 7 ust.1 ust. 2 art. 40 ust.1,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1990 roku 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim Uchwala co 

następuje:  

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Oświęcim (zwane dalej 

przedszkolami), w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz.17) są realizowane 

bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§ 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola dyrektor 

przedszkola może organizować zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, o której mowa 

w § 1, pod warunkiem pokrycia kosztów tych zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka w nich 

uczestniczących.  

§ 3.  

1. Świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne 

i obejmują:  

1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  

2) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć dodatkowych.  

2. Ustala się opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć świadczonych przez przedszkola ponad podstawę 

programową realizowaną jak w §1. Opłatę za świadczenia ustala się procentowo do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) i wynosi :  

1) za pierwszą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej , o której mowa 

w § 1,- 0,10 %  

2) za drugą i trzecią godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej , o której mowa 

w § 1 - 0,08 %,  

3) za czwartą i kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej, o której 

mowa w § 1 - 0,06%.  
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3. Wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn stawki godzinowej 

określonej w ust.2 wynikającej z liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1. 

oraz ilości dni pobytu w miesiącu.  

4. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę, po przekroczeniu limitu określonego w § 1.  

5. Nie pobiera się opłat za udział dziecka w zajęciach finansowanych ze środków unii europejskiej lub budżetu 

państwa.  

§ 4. Opłata określona w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.  

§ 5. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty określa umowa 

cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Oświęcim Nr VI/37/11 z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie opłat za 

świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach, 

zmieniona Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XV/94/11 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr VI/37/11 z dnia 9 marca 2011 roku.  

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po 14 dniach po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim  

Piotr Śreniawski 
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