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UCHWAŁA NR XX/169/2016
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
Na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 oraz 67a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianą z 2016 r. poz. 1985) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianą z 2016 r. poz. 1583), Rada
Gminy Łambinowice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się godzinowe stawki opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową
wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Łambinowice Publicznym
Przedszkolu w Łambinowicach i Publicznym Przedszkolu w Bielicach.
§ 2. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w § 1.
§ 3.1. Za opiekę nad dzieckiem do lat 5 w przedszkolu i dodatkowe świadczenia wychowawczoedukacyjne; wspomagające rozwój umysłowy, fizyczny i emocjonalny, zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia dzieci w tym naukę języka obcego, realizowane w czasie przekraczającym czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, wynoszący 5 godzin dziennie, ustala się godzinową stawkę opłaty w wysokości 1,00 zł.
2. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę, określonych w ust. 1 świadczeń, zgodnie
z zadeklarowanym przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty w tym; bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka przedszkolna realizowana jest w przedszkolu
w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola i zatwierdzonych przez Wójta Gminy Łambinowice.
§ 5.1. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 3, wnosi się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca
za dany miesiąc, z góry.
2. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się jako iloczyn ilości godzin wychowania przedszkolnego
przekraczających 5 godzin dziennie zadeklarowanych przez rodziców (prawnych opiekunów) dla danego
dziecka do 5 lat i obowiązującej stawki godzinowej opłaty.
3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2, może zostać zmieniona w trakcie roku, tak aby była zgodna z czasem
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 6. Wysokość miesięcznej opłaty, o której mowa w § 5, za dziecko w wieku do lat 5 przyjęte
do przedszkola w trakcie roku szkolnego oblicza się proporcjonalnie do ilości dni roboczych pozostałych
do końca miesiąca, w którym dziecko zostało przyjęte.
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§ 7.1. Miesięczna opłata, o której mowa w § 5, ulega pomniejszeniu w przypadku zgłoszonej nieobecności
dziecka, proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka
w przedszkolu.
2. Zwrot opłaty z przyczyn określonych w ust. 1 następuje poprzez obniżenie jej wysokości w następnym miesiącu.
3. W przypadku miesiąca kończącego korzystanie ze świadczeń przedszkola nadpłata podlega zwrotowi.
§ 8.1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo dzieci w wieku do 5 lat,
a) opłatę określoną w § 3 naliczaną za drugie dziecko obniża się do 50% obowiązującej stawki godzinowej
opłaty,
b) zwalnia się z wnoszenia opłaty określonej w § 3 za trzecie i każde następne dziecko w wieku do 5 lat
uczęszczające do przedszkola.
2. Z opłat za świadczenia wychowawczo-edukacyjne określone w § 3, zwolnione jest każde dziecko
wychowujące się w rodzinnym domu dziecka lub w rodzinie zastępczej.
§ 9.1. Opłata, o której mowa w § 5, nie obejmuje opłat za wyżywienie.
2. Opłata za wyżywienie ponoszona jest zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora przedszkola
na podstawie art. 67a w związku z art. 14 ust. 6 ustawy o systemie oświaty.
3. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, jeśli
nie jest możliwa pomoc OPS w zakresie wnoszenia opłat za posiłki dziecka w przedszkolu, rodzice (prawni
opiekunowie) dziecka mogą zwrócić się do Wójta Gminy Łambinowice o czasowe, pełne lub częściowe
zwolnienie z opłat za wyżywienie.
4. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać w szczególności;
a) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
b) imię i nazwisko dziecka,
c) informację o wnioskowanym zakresie zwolnienia (na jaki czas i w jakiej wysokości),
d) uzasadnienie wniosku,
e) dokumenty potwierdzające informacje zawarte w uzasadnieniu.
5. W przypadku całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów) z wnoszenia
opłat za wyżywienie, koszty wynikające z tego zwolnienia pokrywane są z budżetu przedszkola.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice i Dyrektorowi Publicznego
Przedszkola w Łambinowicach i Publicznego Przedszkola w Bielicach.
§ 11. Traci moc uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice (Dz. U. Woj. Op. poz. 2299)
i uchwała nr XLI/305/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXII/235/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Gawlik

