Druk Nr 7/5
Uchwała Nr ........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..................................
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Słupsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.: Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r.: Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r.
Nr 137, poz.1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 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.: Dz.U. 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; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Słupsk
w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statucie przedszkola.
§ 2.
W przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Słupsk opłacie podlegają:
1. Koszty wyżywienia tj. rzeczywiste, aktualne ponoszone koszty surowca zużytego
do przyrządzania posiłków.
2. Dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego
1.
a.
b.
c.
d.
2.

§ 3.
Świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego, obejmują:
gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny
dziecka,
zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci
oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń,
o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 2,30 zł.

§ 4.
1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie
stawki godzinowej, o której mowa w § 3, oraz deklarowanej przez rodziców
(opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej.
2. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem
prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych
do przygotowania posiłku.
3. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z deklaracją
rodziców (opiekunów prawnych), opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego
pobytu wynosi 10 złotych.
4. Odpłatność, o której mowa w § 2, dotyczy miesięcy, w których przedszkole funkcjonuje.
1.
2.

§ 5.
W przypadku nieobecności dziecka przysługuje jedynie zwrot opłaty za wyżywienie.
Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 o 50% gdy z usług przedszkola
korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku
przysługuje drugiemu i następnemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów
rodziców.

§ 6.
1. Zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez gminę Miasto Słupsk
świadczeń o których mowa w § 2, oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka.
2. Umowa zawierana jest każdego roku na okres od 1 września do 30 czerwca roku
następnego.
3. W przypadku przyjęcia dziecka w czasie roku szkolnego, w terminie innym niż określony
powyżej, umowa powinna być zawarta najpóźniej w pierwszym dniu obecności dziecka
w przedszkolu.
§ 7.
Traci moc Uchwała Nr XXV/312/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2000r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Miasto Słupsk oraz Uchwała Nr XX/192/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2004r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym
Nr 8 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 10, prowadzonym przez Gminę Miejską Słupsk.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Uzasadnienie.
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk przedszkoli
określone Uchwałą Nr XXV/312/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia
2000 r uwzględniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego i wynoszą 30 % rzeczywistych kosztów
ponoszonych przez przedszkole. Odpłatność za świadczenia w Przedszkolu Miejskim
Integracyjnym nr 8 przy zachowaniu tych samych zasad wynosi 15 %, zgodnie z Uchwałą
Nr XX/192/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2004 r.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań wynika z treści art. 67a ustawy
o systemie oświaty nakazującego sprecyzowanie zakresu usług przekraczających
bezpłatny, 5 - cio godzinny czas realizacji podstawy programowej oraz ustalenie
wysokości odpłatności.
W ramach prowadzonych zajęć realizowane będą gry i zabawy edukacyjne
wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; zabawy
aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem; zabawy
plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dziecka oraz
zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania; gry i zabawy ruchowe
wspomagające rozwój fizyczny dziecka.
Proponuje się wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług
przekraczających podstawy programowe w wysokości 2,30 zł za godzinę.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Wysokość proponowanej opłaty ponoszonej przez rodziców w przeliczeniu na opłatę
miesięczną uwzględnia ustawowe skutki podwyżki płac nauczycieli ( 7 %) i spowoduje
uśrednienie dotychczasowej opłaty.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych
Wprowadzenie stawki godzinowej umożliwi elastyczne regulowanie czasu pracy
przedszkoli, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Przy założeniu, że rodzice będą zainteresowani dotychczasową liczbą godzin pracy
przedszkoli ( 4-5 godzin), zaplanowane dochody zostaną uzyskane.
6. Źródła finansowania
Nie dotyczy

………………………….
/podpis sporządzającego/

…………………………..
/podpis dyrektora
wydziału merytorycznego/

…………………………….
/podpis resortowego
Zastępcy Prezydenta/

