
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/208/2010 

 Rady Gminy w Czernikowie 

 z dnia 22 września 2010 roku 
 

 

 

w sprawie ustalenia opłat za Świadczenia Przedszkolne w Czernikowie 
 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2, 5 i 6  oraz  art. 6 ust.l ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 40 ust. 1 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z ezm. )  
 

 

Rada Gminy  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  

1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Czernikowie obejmujące 
pięciogodzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są bezpłatne. 

2. Świadczenia określone w ust.l są realizowane w godzinach od 8.00 do 13.00. 
 

§ 2  
 

1. Przedszkole Publiczne w Czernikowie udziela następujących świadczeń w czasie 

przekraczającym wymiar określony w §1 ust.l : 

1) nauka samodzielnego jedzenia 

2) nauka samodzielnego mycia zębów 

3) nauka poprawnego wyrażania się 

4) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie samodzielnych, indywidualnych 

zabaw na wolnym powietrzu oraz na terenie przedszkolnego placu zabaw 

5) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka 

6) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka 
 

§ 3  

1. Ustala się, że wysokość opłaty za 1 godzinę świadczeń wnoszonej przez rodziców 

dzieci za świadczenia przedszkolne określone w §2 wynosi 0,08 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, 

2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinnej określonej w ust.l oraz 

liczby godzin w czasie, których dziecko korzysta ze świadczeń. 

 

§ 4  

 

 

 



 

1. Ustala się, że opłata za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w 
Czernikowie obejmuje koszt zakupu surowców, zużytych do przygotowania  
posiłków.  

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie 
sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniających normy żywieniowe ,  
w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

3. Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni 
nieobecności dziecka w Przedszkolu, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców 
nieobecności dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Dyrektor Przedszkola dokonuje zwrotu opłaty na koniec miesiąca kalendarzowego, w 
którym przypadły dni nieobecności dziecka w przedszkolu lub nalicza kwotę na poczet 
należności za następny miesiąc. 

 

§ 5  
 

Zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez 

przedszkole oraz zasady pobierania opłat za udzielane świadczenia reguluje umowa 

cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem Przedszkola a rodzicami dzieci. 
 

§ 6 .  
 

Traci moc Uchwała Nr XXII/147/2009 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 5 czerwca 
2009. 

 

§ 7  
 

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czernikowie. 
 

§ 8  
 

Niniejsza Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego . 
 

§ 9  
 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 


