
UCHWAŁA NR VIII/48/11 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 2 czerwca 2011r. 

 
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Dąbrowa. 

 
Na podstawie art. art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala co następuje: 
 
§1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gminę Dąbrowa w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, 
obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach 8:00 – 13:00  
w wymiarze 5 godzin dziennie i dodatkowo dwukrotnie po ½ godziny w 
tygodniu.  
 
§2.1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego są odpłatne. 
2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - 
wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających 
prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci  
i rozwijające ich zainteresowania, 

2) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci, 
3) zabawy i zajęcia tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny  

i społeczny dzieci, 
4) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, 
5) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne 

dzieci, 
6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich 

poszerzających podstawę programową. 
3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w §2 ust. 1, ustala się opłatę  
w wysokości 0,11% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia  
w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm). 
4. Opłata, o której mowa w §2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
5. Opłaty, o których mowa wnoszone są przez rodziców w terminie do dnia 15-
tego każdego miesiąca. 



6. Jeżeli terminy wnoszenia opłat wypadają w dniu wolnym od pracy, opłaty 
wnosi się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym. 
 
§3.1. Miesięczną opłatę za świadczenia ustala się mnożąc dzienną liczbę godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wysokość opłaty za 
jedną godzinę i liczbę dni roboczych w miesiącu. 
2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych,  
w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola. 
3. Zwrot nadpłaty następuje w formie zaliczenia na poczet należności za 
następny miesiąc lub na wniosek rodzica dokonuje się wypłaty tej należności. 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
§5. Traci moc uchwała  Nr XV/115/04 Rady Gminy Dabrowa z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie ustalenia opłatności za świadczenia udzielane przez publiczne 
przedszkola na terenie gminy (z późn. zm). 
 
§6. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i wchodzi w życie od 1 września 2011 r. 
 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 


