
Uchwała Nr XIV/55/2011 

Rady Miejskiej w Golinie 

z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie Golina 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

§1. 1. Świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Golina w zakresie realizacji 

podstawy programowej w wymiarze pięciu godzin dziennie realizowane są bezpłatnie: 

1) dla oddziałów I, II, III i filii w Kawnicach w godzinach 8:00 – 13:00, 

2) dla oddziału IV w godzinach 7:30 – 12:30,  

3) dla oddziału V popołudniowego w godzinach 11:30 – 16:30. 

2. Ustala się odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za świadczenia w zakresie 

przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

 

§2. 1. Świadczenia udzielone przez przedszkole, o których mowa §1 ust. 2, obejmują                       

w szczególności: 

1) rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci poprzez udział w zajęciach: 

muzyczno-tanecznych, teatralnych i plastycznych 

2) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie; 

3) zabawy pobudzające ciekawość poznawczą i rozwijanie twórczego myślenia; 

4) dowolne zabawy dzieci kształtujące umiejętności społeczne, rozwój emocjonalny, 

empatię, 

5) naukę języków obcych. 

2. Dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, może 

zorganizować zajęcia dodatkowe w przedszkolu np. rytmikę, pod warunkiem ponoszenia 

kosztów tych zajęć przez osoby wnioskujące o nie. 

 

 

§3. 1. Ustala się odpłatność za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym 

realizację podstawy programowej, wymienionych w §2 ust. 1, w wysokości 1,00 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę przebywania dziecka w przedszkolu. 

2. Opłata za każde następne dziecko z danej rodziny obniżona zostaje do kwoty 0,50 zł 

za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. Miesięczna wysokość opłat za czas realizacji świadczeń wykraczających poza 

podstawę programową ustalana jest na podstawie stawki godzinowej o której mowa w §3 ust. 

1 i 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka liczby godzin 

pobytu dziecka w przedszkolu.  

4. Ustala się, że nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 kolejnych dni 

kalendarzowych spowodowana chorobą, pobytem w szpitalu lub sanatoriom podlega 

odliczeniu w wysokości proporcjonalnej. 

 

 

 



§4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres 

świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłaty za świadczone 

usługi, reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka                         

a przedszkolem. 

 

§5. Na podstawie stawki, o której mowa w §3 oraz zakresu korzystania przez dziecko za 

świadczenia, o których mowa w §2 ust. 1 i 2, dyrektor przedszkola wylicza i podaje do 

wiadomości rodziców/prawnych opiekunów dziecka, w terminie określonym w umowie, 

wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z tych świadczeń. 

 

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§7. Traci moc Uchwała Nr XLII/220/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 

2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez Przedszkola w Gminie 

Golina 

 

§8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Golinie i Przedszkola w Golinie. 

 

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 Anna Kapturska 

 



 

UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr XIV/55/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  29 września 2011 r.  

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie Golina 

 

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący przedszkola publiczne jest 

upoważniony do ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne, 

wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

Ustawodawca postanowił, że dotychczasowe uchwały, wydane na podstawie art.               

14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zachowują moc do czasu wydania uchwał 

przewidzianych przez nowelizację ,nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2011 r. W związku               

z tym podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 Anna Kapturska 

 


