
 
Uchwała nr XXXIII/314/09 
Rady Miejskiej w Czersku 

z dnia 21 maja 2009 r. 
 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, 
wykraczające poza podstawę programową 
 

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
 

Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Czersk w zakresie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego określonej we właściwym rozporządzeniu  MEN  
(z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. Nr 4, poz. 17 z dnia 15 
stycznia 2009 r.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia wykraczające  poza 

podstawę programową, o której mowa w § 1 obejmujące realizację tej części zadań 
wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych przedszkola, które są 
realizowane w oddziałach funkcjonujących codziennie ponad 5 godzin. Świadczenia te 
obejmują następujące zajęcia:  
a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania, 

rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni, 
b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie,  
c) gry i zabawy twórcze oraz odtwórcze rozwijające indywidualne uzdolnienia dzieci,  
d) terapeutyczne (w tym terapia pedagogiczna i logopedyczna),  
e) gimnastyka korekcyjna, 

2. Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 
1 ustala się w wysokości równej 0,18% kwoty minimalnego wynagrodzenia  za pracę 
ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. nr 200 poz. 1679).  

3. Kwotę kosztu jednostkowego określonego w ust. 2 ustala się na dzień 1 września danego 
roku, z mocą obowiązującą do końca roku szkolnego. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą naleŜne opłaty stanowiące iloczyn liczby dni pracy 
przedszkola w danym miesiącu, kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie ust. 2 oraz 
dziennej liczby godzin wykraczających ponad pięciogodzinną podstawę programową 
ustaloną na podstawie umowy w sposób określony w § 4, zaokrąglone do pełnych złotych 
w górę. 

5. Opłaty określone w ust. 2 na dany miesiąc wnoszone są do 15 dnia tego miesiąca. 



6. W przypadku nieobecności dziecka trwającej co najmniej 2 kolejne dni, opłata o której 
mowa w ust. 4 i 5 podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do liczby godzin 
nieobecności wykraczających ponad podstawę programową w danym miesiącu. 
Rozliczenie ewentualnej nadpłaty następuje w miesiącu następnym wraz z wnoszeniem 
przez rodziców opłaty za kolejny miesiąc. 

 
§ 3 

 
1. Korzystanie przez dziecko z przedszkola w wymiarze 5 godzin (wyłącznie w zakresie 

podstawy programowej) jest moŜliwe o ile przewiduje to struktura organizacyjna 
placówki, uwzględniająca funkcjonowanie takiego oddziału. 

2. Korzystanie przez dziecko z przedszkola w wymiarze godzinowym przekraczającym 
zakres podstawy programowej, jest uzaleŜnione od struktury organizacyjnej placówki, 
uwzględniającej funkcjonowanie odpowiedniego oddziału (o określonej wielkości 
godzinowego wymiaru świadczeń)  

 
§ 4 

 
Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń 
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami)          
a dyrektorem przedszkola, która w szczególności określa: 
- okres, na który jest zawierana, 
- zakres świadczeń przedszkola, 
- wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, 
- zakres korzystania z posiłków, 
- kwotę odpłatności wynikającą z deklarowanej liczby godzin pobytu w przedszkolu, 
- zasady obliczania i zwrotu nadpłaty w przypadku nieobecności, 
- tryb ewentualnej zmiany zapisów umowy, 
- tryb rozwiązania umowy. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi. 
 

§ 6 
 

Traci moc uchwała nr XXVI/287/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2001 r.        
w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu. 
 

§ 7 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego                 
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2009 
r. 
 
 
                                 
 
 
 



Uzasadnienie: 
WdroŜona od września 2008 roku uchwała niewystarczająco jasno precyzowała zakres 
świadczeń w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego. Powodowało to nieporozumienia i rozbudzało oczekiwania co do moŜliwości 
nieodpłatnego lub bardzo taniego wychowania i kształcenia dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym. W związku ze stwierdzeniem niewaŜności dotychczasowej uchwały przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku istnieje pilna potrzeba uchwalenia nowej 
regulacji. Zastosowane w uchwale opłaty po ich przeliczeniu na średnią liczbę dni                  
w miesiącu, stanowią kwoty zbliŜone do średnich obciąŜeń dotychczasowych. Jednak             
w obecnej regulacji odpłatność wnoszona przez rodziców jest uzaleŜniona od liczby godzin 
korzystania ze świadczeń placówki, zadeklarowanej przez rodziców w powiązaniu                 
ze strukturą organizacyjną  przedszkola (funkcjonowaniem odpowiedniego oddziału). Zapisy 
uchwały szczegółowo określają czas realizacji, zakres i rodzaj świadczeń, za które rodzice 
wnoszą opłaty. Jednocześnie uchwała przewiduje zawieranie umów cywilnoprawnych           
na świadczenie usług przedszkoli, które określałyby szczegółowe relacje i obowiązki stron. 
Wielkość stawki godzinowej wynikająca z przeliczenia zgodnego z § 2 ust. 2 obecnie wynosi 
2,30 zł.   
 
Kalkulacja ł ącznego kosztu godzinowego przypadającego średnio na jedno dziecko         
w przedszkolach na terenie gminy według sprawozdania z wykonania budŜetu za 2008 
rok. 

(Uwaga! Stawka wynikająca z uchwały uniewaŜnionej weszła w Ŝycie od 1 września 2008 r.) 
 

• Suma wydatków – przedszkola – 2.000.366 zł 
• Liczba dzieci (średnioroczna w 2008 r.) – 380 
• Średni dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu – 6,91 godz. 
• Średni miesięczny czas pobytu dziecka w przedszkolu – 6,91 godz. x 20,3 

(średnioroczna liczba dni pracy przedszkola na miesiąc tj. 223 dni : 11 miesięcy) = 
140,3 godz. 

• Koszt miesięczny na 1 dziecko 2.000.366 – 361.757 (koszty obsługi i funkcjonowania 
kuchni - Ŝywienia) : 12 miesięcy : 380 dzieci = 359,34 zł 

• Koszt godzinowy na 1 dziecko 359,34 zł : 140,3 = 2,56 zł/godz. 
 
Przykładowe, szacowane opłaty w odniesieniu do liczby godzin przy wielkości  - § 2 ust. 2 

Dzienna liczba godzin w przedszkolu 
w miesiącu, przy liczbie dni pracy przedszk. 

łączna pobytu – zgłoszona na dzień ponad podstawę programową 
20 21 22 23 

6 1 20 21 22 23 
szacowana opłata w zł 46 48 51 53 

7 2 40 42 44 46 
szacowana opłata w zł 92 97 101 106 

8 3 60 63 66 69 
szacowana opłata w zł 138 145 152 159 

9 4 80 84 88 92 
szacowana opłata w zł 184 193 202 212 

Uwaga! Korzystanie z danego wymiaru godzinowego jest uzaleŜnione od utworzenia w przedszkolu    
               odpowiedniego oddziału (zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki) - § 3 ust. 2 uchwały.  
 


