
 

 

Uchwała Nr XVII/111/2012 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 28 czerwca 2012r. 

 w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2011 Rady Gminy  

w Janowicach Wielkich z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opłat  

za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne  

w Janowicach Wielkich, prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie 

 

 

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 ze zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy           

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 
 

Par. 3 uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 marca 2011 

roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach 

Wielkich, prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa           

w § 2, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 1,80 zł 

(jeden złoty osiemdziesiąt groszy). 

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, 

opłata za drugie i następne dziecko uczęszczające do przedszkola wynosi 1,50 zł (jeden złoty 

pięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych,            

o których mowa w § 2 , udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie do rady gminy należy stanowienie                  

w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy                  

o systemie oświaty wskazuje, że organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 

ustawy, tj. 5 godzin dziennie. Ponadto art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty określa w tym zakresie 

kompetencję rady gminy jako organu prowadzącego.   

 

Projekt uchwały przewiduje, że świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne w kwocie 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

określonych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast w ramach finansowego wspomożenia 

rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko projekt uchwały przewiduje kwotę 1,50 zł za każdą godzinę 

za drugie i następne dziecko (w praktyce dotyczy to nie więcej niż kilku rodzeństw). Opłata uwzględnia 

zasadę ekwiwalentności świadczenia, tzn. jej wymiar zależy od wielkości usługi wyrażonej w godzinach, 

za które następuje obciążenie. Opłata nie przenosi na rodziców całości kosztów funkcjonowania 

przedszkola, którego prowadzenie pozostaje zadaniem własnym gminy. Zarazem opłata nie stanowi 

instrumentu ograniczającego dostęp do przedszkola publicznego. 

 
Do Przedszkola od września 2012 r. ma uczęszczać 83 dzieci. Szacowane wpłaty od rodziców wyniosą 

ok. 30.000zł rocznie. Tymczasem koszt utrzymania Przedszkola w 2011 r. wyniósł 504.020 zł, a wpłaty od 

rodziców 22.645,50 zł (pokrycie ok. 4,5% kosztów). Na koszt funkcjonowania Przedszkola składają się głównie 

środki na wynagrodzenia i ich pochodne (najbardziej związane z długością pobytu dzieci w Przedszkolu) i 

koszty stałe. Tym samym Gmina obok rodziców partycypuje w koszcie pobytu dziecka w przedszkolu w 

wymiarze przekraczającym podstawę programową.  

 

Podjęcie uchwały nie spowoduje konsekwencji finansowych czy organizacyjnych dla gminy. 

Skutki finansowe poniosą natomiast rodzice opłacający pobyt dziecka w wymiarze ponad minimum 

programowe. Dotychczasowy koszt 1 godziny określonych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych 

przekraczających podstawę programową wzrośnie dla rodziców z 1,20 zł do 1,80 zł (w przypadku większej 

liczby dzieci z 0,90 zł do 1,50 zł). 

 

Przykładowo, zgodnie z nową uchwałą koszt 9-godzinnego  pobytu dziecka w przedszkolu (21 dni 

w miesiącu) wyniesie 151,20 zł bez opłat za wyżywienie tj. o 50,40 zł więcej niż obecnie (przedszkole jest 

czynne tylko 9 godzin dziennie). Jednakże tylko nieliczne dzieci korzystają z Przedszkola przez 9 godzin 

dziennie: spodziewać się można 4 takich dzieci, zaś 47 dzieci pozostanie w krótszym czasie płatnym 

(głownie 7-godzinnym), a 32 dzieci korzystać będzie jedynie z zajęć bezpłatnych. Tym samym wzrost 

obciążenia dla większości rodziców będzie odpowiednio niższy od obliczonego dla powyższego przykładu. 

 

Z uwagi na zainteresowanie rodziców miejscami w Przedszkolu nie można się spodziewać, że 

nowa cena stanowić będzie barierę w dostępie do wychowania przedszkolnego, gdyż z uwagi na 

wzrastające zainteresowanie i wyż demograficzny Gmina zdecydowała o otwarciu 4 oddziału, a mimo to 

jest nieco więcej chętnych niż miejsc w Przedszkolu. 

 

 

 

 


