
UCHWAŁA NR VII/52/11 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA  

z dnia 24 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska, 
wykraczające poza podstawę programową. 
 
 Na podstawie 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.) oraz art. 14 ust. 5 w 
związku z   art. 6 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy i Miasta 
  uchwala, co następuje: 

 
§1.1. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska w 

zakresie podstawy programowej w wymiarze pięciu godzin dziennie są bezpłatne. 
2.Świadczenia realizowane poza czasem przeznaczonym na podstawę programową są 

odpłatne. 
 
§2. Świadczeniami wykraczającymi poza podstawę programową są w szczególności: 

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, taneczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające 
zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania; 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 
5) zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze; 
6) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach 

i imprezach itp.; 
7) działania opiekuńcze, zapewniające dziecku bezpieczne funkcjonowanie w 

przedszkolu i poza przedszkolem; 
8) nauka języka obcego. 

 
§3. 1. Opłata za świadczenia wymienione w § 2 wynosi 0,38 zł za godzinę. 

2. Miesięczna wysokość opłaty ustalona jest na podstawie stawki za jedną godzinę pobytu 
dziecka w przedszkolu ponad czas przewidziany na realizację podstawy programowej. 

 
§4. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystanie ze świadczeń 
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami 
dziecka), a dyrektorem przedszkola.  
 
§5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/185/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia  31 
sierpnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 roku, Nr 159 poz. 1999). 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
 
§7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 września 2011 roku. 
 



                PRZEWODNICZĄCY RADY 

             Marian Lewandowski 

 


