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UCHWAŁA NR XLIII/315/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Chełmży 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 
z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1467, 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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, 
z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, 
poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Chełmży w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku nr 1 do 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 2009 r. Nr 4, poz. 17), są realizowane bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. W ramach świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 
odpłatne są świadczenia za następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne: 

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka; 

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 

3) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci; 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

2. Wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 wynosi 100 zł miesięcznie. 

3. Opłata określona w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 ulega obniżeniu o 50% w następujących przypadkach: 

1) nieobecności dziecka przez co najmniej 12 kolejnych dni roboczych; 

2) uczęszczania do przedszkola samorządowego rodzeństwa, za drugie i każde następne dziecko; 

3) uczęszczania dziecka niepełnosprawnego, na które jego przedstawicielom prawnym przysługuje zasiłek stały 
wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej. 

§ 3. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów prawnych) 
dziecka o przyznanie ulgi w opłacie, o której mowa w § 2 ust. 4. 

§ 4. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów prawnych) 
dziecka o przyznanie ulgi w opłacie, o której mowa w § 2 ust. 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz uchwała Nr 
XLI/297/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Chełmży. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko –Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie

do uchwały nr XLIII/315/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Chełmży.                                                                   
Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy (art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 1, co oznacza, że z powyższej 
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym wyłączone jest nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy 
programowej, która jest realizowana bezpłatnie w wymiarze minimum 5 godzin dziennie. Jednak w sytuacji, gdy 
czas realizacji podstawy programowej zostaje przekroczony, za dodatkowe świadczenia ustala się opłatę. Uchwała 
gwarantuje, iż przedszkola prowadzone przez gminę miasta Chełmży zapewniają bezpłatne nauczanie 
i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podwyższeniu ulega opłata 
wykraczająca za podstawę programową z 96,50 zł na 100,00 zł. Zwyżka opłaty o 3.50 zł spowodowana jest 
realizacją szerokiej oferty ponadprogramowej. W uchwale utrzymuje się ulgę dla rodziców, którzy zapisali do 
przedszkola więcej niż 1 dziecko. W tych przypadkach opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza 
podstawę programową wynosi 50 % kosztów za każde następne dziecko. W związku ze zmianą podstawy 
programowej - załącznik nr 1 do 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 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz opłaty za godziny realizacji zadań ponadprogramowych podjęcie w/w 
uchwały jest zasadne. 


