
UCHWAŁA Nr XVIII /140 / 2012 

RADY GMINY W CZERNIKOWIE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

 
 

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole 

publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 
 

Rada Gminy w Czernikowie 

uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1  

W uchwale Rady Gminy w Czernikowie Nr XIII/92/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia 
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo 
(Dz. Urz. Woj.Kuj-Pom.2012.507) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się wysokość stawki godzinowej na kwotę 1,40 zł.” 
 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
 

§ 3  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

http://woj.kuj-pom.20/


UZASADNIENIE 
 
 
 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w tym czasie realizowana jest podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego. Natomiast opłaty za świadczenia wykraczające poza 

podstawę programową prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego ustala rada gminy 

zgodnie z 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.). 

Konieczność zmiany stawki odpłatności za przedszkole wynika ze wzrastających kosztów utrzymania 

placówki. Ponadto opłata ta powinna pozostać w relacji do kosztów świadczenia usług. 

Rodzice ponosić będą, tak jak dotychczas koszty surowca zużytego do przygotowania posiłków. 


