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UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały 
przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brzesko, zwane dalej „przedszkolami” zapewniają 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5 godzin dziennie w zakresie 
obejmującym zgodnie z ich statutami realizację programu wychowania przedszkolnego w sferze 
nauczania, opieki i wychowania dzieci. 

2. W chwili rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni 
deklarują korzystanie przez dziecko z zajęć przedszkola w czasie ustalonym w ust. 1 lub czasie 
przekraczającym ten wymiar. 

§ 2. 

1. Świadczenia przedszkoli udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w § 1 ust. 1 są 
odpłatne. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ma na celu sfinansowanie kosztów świadczeń opiekuńczo 
wychowawczych przedszkoli zgodnie z ich programami wychowania przedszkolnego, wspierających 
prawidłowy rozwój dziecka, obejmujących w szczególności: 

1) przygotowanie miejsca i warunków do zajęć i zabawy, niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz 
nadzór nauczyciela nad dzieckiem w tym okresie i w czasie indywidualnie wybranych przez nie 
zabaw, 

2) przygotowanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka oraz pomoc dziecku w rozbieraniu i ubieraniu 
wraz z nadzorem nad bezpieczeństwem wypoczynku, 

3) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków oraz w wykonywaniu czynności fizjologicznych, 

4) organizowanie i nadzorowanie zajęć dziecka na wolnym powietrzu oraz zapewnienie dziecku 
bezpieczeństwa w tym czasie, 

5) organizowanie i prowadzenie zajęć, gier i zabaw umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości 
szkolnej i wspierających jego rozwój psychofizyczny, rozwijanie zainteresowań. 

§ 3. 

1. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia przedszkoli określone w § 2 w wysokości 1 zł za każdą 
godzinę zajęć. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

2. Gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, za świadczenia przedszkoli dla 
drugiego i następnego dziecka pobiera się 50 % opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1. 
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§ 4. 

1. Opłaty za świadczenia przedszkoli należy wnosić na rzecz właściwego przedszkola do 20 dnia 
każdego miesiąca za bieżący miesiąc w przedszkolu lub na rachunek bankowy przedszkola. 

2. Opłaty za świadczenia przedszkoli nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolach oraz 
kosztów dodatkowych zajęć i świadczeń prowadzonych w przedszkolu na wniosek rodziców lub 
opiekunów prawnych przez innych wykonawców. 

3. Jezeli data opłat o których mowa w ust.1 i 2 przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, opłata 
nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadajacycm po tym dniu. 

§ 5. 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 
udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa 
zawarta pomiędzy rodzicami ( opiekunami prawnymi ) a dyrektorem przedszkola. 

§ 6. 

1. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową, 
o której mowa w § 5, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem wynosi 20 
złotych. 

2. Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka z chwilą zamykania przedszkola określonego 
w umowie, rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłat w wysokości 50 złotych za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po jego zamknięciu. 

3. Umowa o której mowa w § 5 określi przedział czasowy odbierania dziecka. 

§ 7. 

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. traci moc Uchwała Nr XXI(140)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 
lutego 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzesko 
przedszkoli publicznych, Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2008 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(140)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 lutego 2008 roku 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzesko przedszkoli publicznych 
oraz Uchwała Nr XXIX/209/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXI(140)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzesko przedszkoli publicznych. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk


