
UCHWAŁA NR 291/5/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w zakresie 

przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

 

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 późn. zm. 1) ) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszą  uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez

gminę Iłowa.  

§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” używa się w rozumieniu

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).  

2. Występujące w uchwale określenia: „rodzina”,  „dochód na osobę  w rodzinie”, „kryterium

dochodowe na osobę  w rodzinie” używa się  w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm. 3) ),  

3. Występujące w uchwale określenie „dziecko” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm. 4) ).  

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

Rozdział 2

Ustalenie odpłatności 

§ 3. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej

a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:  

ustala się  opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nalicza się ją

za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.  

§ 4. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki

godzinowej, o której mowa w § 3, oraz wynikającej z prowadzonej w przedszkolu listy obecności liczby

godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

2. Nie pobiera się  opłaty za korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę

programową wychowania przedszkolnego podczas nieobecności dziecka w przedszkolu.  

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania

umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem

przedszkola a rodzicami lub prawnymi opiekunami.  

Rozdział 3

Ulgi i obniżanie odpłatności za świadczenia realizowane w przedszkolu 

§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, których dzieci

uczęszczają do przedszkoli, wprowadza się ulgi w opłacie miesięcznej w wysokości 50% opłaty ponoszonej

na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę.  

Rozdział 4

Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 129/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola w zakresie

przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r.

Nr 10, poz. 270).  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.  

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Iłowa;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez gminę;

3) opłacie miesięcznej - należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za świadczenia

realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalanej na podstawie

stawki godzinowej oraz prowadzonej w przedszkolu listy obecności. 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające 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

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

1)
 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703

i 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 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 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,

Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr

69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630,

z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654 i Nr 97, poz. 800. 
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UCHWAŁA NR 291/5/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w zakresie 

przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

 

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 późn. zm. 1) ) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszą  uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez

gminę Iłowa.  

§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” używa się w rozumieniu

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).  

2. Występujące w uchwale określenia: „rodzina”,  „dochód na osobę  w rodzinie”, „kryterium

dochodowe na osobę  w rodzinie” używa się  w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm. 3) ),  

3. Występujące w uchwale określenie „dziecko” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm. 4) ).  

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

Rozdział 2

Ustalenie odpłatności 

§ 3. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej

a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:  

ustala się  opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nalicza się ją

za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.  

§ 4. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki

godzinowej, o której mowa w § 3, oraz wynikającej z prowadzonej w przedszkolu listy obecności liczby

godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

2. Nie pobiera się  opłaty za korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę

programową wychowania przedszkolnego podczas nieobecności dziecka w przedszkolu.  

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania

umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem

przedszkola a rodzicami lub prawnymi opiekunami.  

Rozdział 3

Ulgi i obniżanie odpłatności za świadczenia realizowane w przedszkolu 

§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, których dzieci

uczęszczają do przedszkoli, wprowadza się ulgi w opłacie miesięcznej w wysokości 50% opłaty ponoszonej

na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę.  

Rozdział 4

Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 129/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola w zakresie

przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r.

Nr 10, poz. 270).  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.  

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Iłowa;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez gminę;

3) opłacie miesięcznej - należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za świadczenia

realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalanej na podstawie

stawki godzinowej oraz prowadzonej w przedszkolu listy obecności. 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające 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

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

1)
 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703

i 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 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 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,

Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr

69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630,

z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654 i Nr 97, poz. 800. 
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UCHWAŁA NR 291/5/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w zakresie 

przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

 

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 późn. zm. 1) ) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszą  uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez

gminę Iłowa.  

§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” używa się w rozumieniu

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).  

2. Występujące w uchwale określenia: „rodzina”,  „dochód na osobę  w rodzinie”, „kryterium

dochodowe na osobę  w rodzinie” używa się  w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm. 3) ),  

3. Występujące w uchwale określenie „dziecko” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm. 4) ).  

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

Rozdział 2

Ustalenie odpłatności 

§ 3. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej

a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:  

ustala się  opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nalicza się ją

za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.  

§ 4. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki

godzinowej, o której mowa w § 3, oraz wynikającej z prowadzonej w przedszkolu listy obecności liczby

godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

2. Nie pobiera się  opłaty za korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę

programową wychowania przedszkolnego podczas nieobecności dziecka w przedszkolu.  

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania

umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem

przedszkola a rodzicami lub prawnymi opiekunami.  

Rozdział 3

Ulgi i obniżanie odpłatności za świadczenia realizowane w przedszkolu 

§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, których dzieci

uczęszczają do przedszkoli, wprowadza się ulgi w opłacie miesięcznej w wysokości 50% opłaty ponoszonej

na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę.  

Rozdział 4

Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 129/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola w zakresie

przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r.

Nr 10, poz. 270).  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.  

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Iłowa;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez gminę;

3) opłacie miesięcznej - należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za świadczenia

realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalanej na podstawie

stawki godzinowej oraz prowadzonej w przedszkolu listy obecności. 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające 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

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

1)
 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703

i 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 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 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,

Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr

69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630,

z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654 i Nr 97, poz. 800. 
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