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UCHWAŁA NR XLI/263/18
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 27 czerwca 2018 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć przedszkola
publiczne działające w ramach zespołów gimnazjalno-szkolno-przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie.
§ 2. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie zapewnia się 5 godzin
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
§ 3. W publicznych przedszkola, o których mowa w § 1, ustala się wysokość opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w wysokości 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym
wymiar zajęć określony w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo Oświatowe.
§ 4.1. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń, o których mowa w § 3, 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 6.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 waloryzowana jest na za zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
§ 6. Traci moc 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.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i placówkach przedszkolnych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązująca od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym upłynął okres 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmund Kinder

