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UCHWAŁA NR XXV/154/17
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, poz. 1579) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć przedszkola
publiczne działające w ramach zespołów gimnazjalno-szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę
Lasowice Wielkie.
2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w zakresie podstawy programowej określonej
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.
poz. 977 z późn. zm.) realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli.
§ 2.1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, a obejmujące prowadzenie następujących zajęć opiekuńczowychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych jak:
a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
b) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
c) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,
d) zajęcia plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia dziecka,
e) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł i nalicza się ją za każdą
rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej, dla dzieci w wieku do 5 lat.
3. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń, o których mowa w ust. 1 stanowi iloczyn stawki
godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej i dotyczy dzieci w wieku do lat 5.
§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 2, wnoszone są przez rodziców (prawnych opiekunów) z dołu,
w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca.
2. Opłata, o której mowa w § 2, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich,
w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczenia.
Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.
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3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej
możliwości, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.
§ 4. Wprowadza się następujące ulgi w wysokości opłat podanych w § 2:
1. Za uczęszczanie z jednej rodziny drugiego dziecka 50%.
2. Za uczęszczanie z jednej rodziny trzeciego i kolejnego dziecka 100%.
§ 5. Zakres realizowanych przez przedszkola publiczne świadczeń oraz odpłatności, o których mowa
w § 2 zostanie określony w umowie cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka,
a dyrektorem zespołu, w którego skład wchodzi publiczne przedszkole.
§ 6. Traci moc uchwała nr IX-49/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice
Wielkie oraz uchwała nr XV-101/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały nr IX-49/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i placówkach przedszkolnych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2017 r.
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