
UCHWAŁA Nr XXII/227/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 19 lipca 2012 r. 

 

 

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne                             

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów 

 

 

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 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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,        

Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 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. 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 2009 r. 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, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991,            

z    2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205,                         

poz. 1206) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

  § 1. Ustala się odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym 5 godzin podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów. Odpłatność obejmuje 

koszty następujących zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych: 

 

1) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny                  

i społeczny dziecka, 

3) zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci                                

i zainteresowania, 

4) zabawy aktywizujące i badawcze – rozwijające zainteresowania otaczającym światem. 

 

  § 2. 1. Za zajęcia świadczone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

ponad 5-godzinny czas realizacji podstawy programowej ustala się opłatę za 1 godzinę               

w wysokości 0,10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (zaokrąglając do pełnych groszy) 

ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.). 

 

  2. Zmiany w wysokości opłat wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

dyrektor szkoły podstawowej wprowadza z początkiem pierwszego miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym weszła w życie zmiana minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danym oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej. 

 

  3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy 

przedszkola w danym miesiącu, kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie ust. 1 oraz 

dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5-godzinną podstawę programową ustaloną na 

podstawie umowy wskazanej w § 5.  

 

        §  3. Obniża się o 50% opłatę, o której mowa w § 2, za drugie i każde następne dziecko        

w rodzinie uczęszczające do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej. 

 

        §  4. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Wysokość 

opłat za posiłki w przedszkolach regulują odrębne przepisy. 

 

        § 5. Dyrektor szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Złotów, przy której 

funkcjonuje oddział przedszkolny, zawrze z każdym rodzicem dziecka lub jego prawnym 

opiekunem umowę cywilno-prawną, która zawierać będzie między innymi: zakres świadczeń, 

zasady pobierania miesięcznych opłat za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz 

warunki jej wypowiadania. 

 

        §  6. Traci moc Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r.                    

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone udzielane przez oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów. 

 

        §   7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr XXII/227/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r.                   

w sprawie  ustalenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne  przy 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów 

 

 

Rada Gminy Złotów w dniu 26 maja 2011 r. podjęła Uchwałę Nr VIII/70/11                         

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów. W § 8 tej uchwały zapisano, że wchodzi  

ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.  

 

W dacie podjęcia tej uchwały jej treść była prawidłowa, albowiem chodziło o to, że ma 

ona obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 01 września 2011 r. W dniu 2 czerwca 2011 r. 

powyższa uchwała – w wersji papierowej wraz z płytą - przekazana została łącznie z wnioskiem       

o jej ogłoszenie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym a w dniu 7 czerwca 2011 r. uchwałę 

przekazano w wersji elektronicznej do Redakcji Dziennika Urzędowego Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

Z niezależnych od Gminy Złotów powodów powyższa uchwała została ogłoszona 

dopiero w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2011 r.  

Nr 247 pod pozycją 3921. Do wymienionej wyżej uchwały nie zostało wydane rozstrzygnięcie 

nadzorcze. 

 

Prokurator Rejonowy w Złotowie w dniu 26 czerwca 2012 r. skierował skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Rady Gminy Złotów  

zaskarżając powyższą uchwałę i zarzucając jej rażące naruszenie prawa przez zawarcie w § 8 

uchwały rozstrzygnięcia, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia                       

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od                         

1 września 2011 r., a więc z mocą wsteczną.  Powyższe wynika z daty jej publikacji. 

 

            W związku z powyższym zachodzi potrzeba uchylenia uchwały niezgodnej z prawem             

i podjęcia w jej miejsce nowej uchwały. 

 

 

 

 


