UCHWAŁA NR XXVII/234/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt.1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 1)) oraz art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się o płaty w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk za zajęcia
świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej i ponad tą podstawę, dotyczące zajęć
opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych:
1) gry i zabawy wspomagające rozwój mowy, rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich
potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka i korygujące wady postawy, w wysokości 0,19%
aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2009 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) za każdą rozpoczętą
godzinę zajęć opisanych w pkt. 1- 4.
§ 2. Miesięczna wysokość odpłatności za czas realizacji świadczeń ustalona zostanie na podstawie stawki
godzinowej opłaty, o której mowa w § 1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Tracą moc uchwały:
1) nr XII/112/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
2) nr XXV/218/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.
2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1022, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572
z późn. zm. ) kompetencje do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
posiada rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych – organy prowadzące te przedszkola,
z uwzględnieniem art. 6 pkt.1 cytowanej ustawy, stanowiącym, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które
prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Podjęcie proponowanej uchwały spowodowane zostało skargą Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Nr XII/112/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2008r ustalania opłat za
świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Zaproponowane w uchwale zapisy dotyczące określania konkretnej stawki za każdą godzinę zajęć realizowanych
ponad
podstawę programową spełniają wymóg
zasady ekwiwalentności świadczeń, wyrażająca się tym, Strona
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świadczenia w przedszkolach publicznych wnoszona zostaje za konkretne świadczenia ponad podstawę programową.
Dotychczas obowiązująca uchwała określała w sposób ogólny wysokość opłaty, która stanowiła częściowy
ekwiwalent ponoszonych kosztów świadczonych usług przekraczających podstawę programową określoną przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. Ponadto wskazać należy, iż w chwili obecnej obowiązuje stawka opłaty

181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572
z późn. zm. ) kompetencje do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
posiada rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych – organy prowadzące te przedszkola,
z uwzględnieniem art. 6 pkt.1 cytowanej ustawy, stanowiącym, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które
prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Podjęcie proponowanej uchwały spowodowane zostało skargą Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Nr XII/112/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2008r ustalania opłat za
świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Zaproponowane w uchwale zapisy dotyczące określania konkretnej stawki za każdą godzinę zajęć realizowanych
ponad podstawę programową spełniają wymóg zasady ekwiwalentności świadczeń, wyrażająca się tym, że opłata za
świadczenia w przedszkolach publicznych wnoszona zostaje za konkretne świadczenia ponad podstawę programową.
Dotychczas obowiązująca uchwała określała w sposób ogólny wysokość opłaty, która stanowiła częściowy
ekwiwalent ponoszonych kosztów świadczonych usług przekraczających podstawę programową określoną przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. Ponadto wskazać należy, iż w chwili obecnej obowiązuje stawka opłaty
za świadczenia w prowadzonych publicznych przedszkolach w Gminie Czerwieńsk 150 zł. Przyjęto zatem w tym celu
zależność godzinowego wskaźnika opłaty od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 października 2002r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn.
Zm.).Jest to, bowiem wynagrodzenie gwarantowane mocą ustawy. Wobec powyższego opłata za godzinę realizacji
świadczeń, o której mowa w § 2 wynosi 2.50 zł. Co stanowi 0,19 % minimalnego wynagrodzenia za pracę?
W powyższej kalkulacji organ prowadzący nie uwzględnia wydatków kosztów przygotowywania i przyrządzania
posiłków w przedszkolu, ponieważ zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty ustalenie wysokości opłat za posiłki
nie należy do kompetencji rady gminy nie 6 uwzględnia inwestycyjnych i innych związanych z bieżącym utrzymaniem
placówek, a także wydatków ponoszonych na dokształcanie kadry, odpis na fundusz świadczeń socjalnych
i wynagrodzenie kadry kierowniczej.
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