U C H W A Ł A NR V/36/11
RADY GMINY TRZEBIESZÓW
z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Trzebieszów

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 późn. zm.), art. 14 ust. 5
w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), RADA GMINY uchwala, co następuje:

§1
Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Trzebieszów w
zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w
Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17)
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2
Ustala się rodzaj usług świadczonych w czasie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, obejmujący następujące zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne:
a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,
b) gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze, rozwijające zainteresowania
dziecka otaczającym światem,
c) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i twórcze rozwijające zdolności
dzieci,
d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
e) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny
dziecka.

§3
1. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za jedną godzinę korzystania z każdego
rodzaju świadczenia, o którym mowa w & 2 w wysokości 0,20 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego w odrębnych przepisach.
2. Opłatę wskazaną w treści ust. 1 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej, o której mowa
w ust. 1 oraz liczby godzin w danym miesiącu, w czasie których dziecko
korzysta ze świadczeń wymienionych w & 2.

§4
1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola,
deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez
dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w & 2.
2. Szczegółowy zakres świadczeń, o których mowa w & 2 oraz sposób ich
rozliczania określa umowa cywilno – prawna zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą
rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§5
Traci moc Uchwała Nr XIII/84/08 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 13 marca 2008
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

