
Uchwała Nr LV/ 385/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 19 sierpnia 2010 roku  

 
w sprawie: ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę 
Drezdenko. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm. ) i art. 14 ust. 5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – 
tekst jednolity z późn. zm.). 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
 § 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Drezdenko. 
 
 § 2. 1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” używa się w 
rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). 
 2. Występujące w uchwale określenia: „rodzina” , „dochód na osobę w rodzinie”, 
„kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 – tekst jednolity z późn. zm.), 
 3. występujące w uchwale określenie „dziecko” używa się w rozumieniu ustawy z 
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 – 
tekst jednolity z późn. zm.). 
 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Drezdenko; 
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez miasto; 
3) opłacie miesięcznej – należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za 
świadczenia realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
ustalanej na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych 
opiekunów liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 
 
 

Rozdział 2 
Ustalenie opłaty miesięcznej 

 
 § 3. W przedszkolu prowadzonym przez miasto opłacie podlegają wykraczające poza 
podstawę programową, obejmujące zajęcia realizowane w zakresie i czasie przekraczającym 
czas potrzeby na realizację podstawy programowej, w tym dla dzieci uzdolnionych: 
1) kółka: sportowe, turystyczne, przyrodnicze, krajoznawcze, matematyczne, przyjaciół 
książki, komputerowe, 
2) nauka gry na instrumentach muzycznych innych niż perkusje,  



3) zajęcia prowadzone przez specjalistów (logopedów, psychologów, terapeutów), 
4) warsztaty artystyczne (sekcja tańca towarzyskiego, zespól wokalny, instrumentalny), 
5) gimnastyka artystyczna, gimnastyka korekcyjna 
6) języki obce. 
 
 § 4. Opłata za zajęcia wymienione w § 3 określone na podstawie płac i pochodnych 
nauczycieli zatrudnionych w Drezdenku w placówkach przedszkolnych wynosi za 1 godzinę: 
1) 2,00 zł – nauka ze specjalistami (logopeda, psycholog, terapeuta), 
2) 1,80 zł – zajęcia dla dzieci uzdolnionych, 
3) 1,80 zł – nauka gry na instrumentach innych niż perkusje, 
4) 1,80 zł – warsztaty artystyczne przekraczające zakres wymagań określonych w podstawie 
programowej, 
5) 1,80 zł – gimnastyka artystyczna, gimnastyka korekcyjna, 
6) 1,80 zł – języki obce. 
Koszt 1 godziny z pochodnymi – nauczyciel przedszkola przy uśrednionym pensum – 37,00 
zł. Liczebność grup od 1 dziecka (zajęcia indywidualne ze specjalistami) do 25 osób. 
 
 § 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin 
obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna 
zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami. 
 
 

Rozdział 3 
Ulgi i obniżenia opłat miesięcznych za świadczenia realizowane w przedszkolu 

 
 § 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
których dzieci uczęszczają do przedszkoli, wprowadza się ulgi w opłacie miesięcznej w 
wysokości: 
1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko; 
2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko; 
3) 100% opłaty na czwarte i każde kolejne dziecko. 
 
 § 7. Dyrektor może obniżyć opłatę miesięczną do 100% jej wartości rodzicom 
niespełniającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w ustawie o 
pomocy społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących 
zdarzeń losowych: 
1) śmierć jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie 
zamieszkujących i gospodarujących; 
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców, prawnych 
opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących; 
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga 
rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących; 
4) pożaru lub zalania mieszkania, 
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny, 
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, które skutki dotknęły rodzinę; 
oraz innego zdarzenia losowego mającego wpływ na kondycję psychofizyczną, w tym 
materialną rodziny. 
 
 



Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
 
 § 8. Traci moc uchwała nr X/067/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 czerwca 
2007r. oraz uchwała nr XXX/215/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. w 
sprawie opłat za świadczenia prowadzone przez gminne przedszkole publiczne.  
 
 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 
 
 § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rada gminy 
ustala opłaty za świadczenia w prowadzonym przez gminie przedszkolu. Przedstawiona                
w treści uchwały wysokość opłat obejmuje świadczenia wykraczające poza podstawę 
wychowania przedszkolnego i wynika z przeprowadzonej kalkulacji. Przy ustaleniu 
wysokości opłat starano się również by dla znacznej większości rodzin korzystających                   
z przedszkola publicznego wysokość opłat nie stanowiła drastycznego wzrostu wydatków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


