UCHWAŁA NR XXII/163/13
RADY GMINY TRZEBIESZÓW
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę
Trzebieszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 5a, w związku z art. 6 ust. 1, pkt. 2 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 publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Trzebieszów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkole publiczne
w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują:
a) gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni,
b) gry i zabawy korygujące wady wymowy,
c) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę,
d) gry i zabawy rozwijające indywidualne zdolności dzieci,
e) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dzieci,
f) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny dzieci,
g) zajęcia plastyczne, muzyczne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności,
h) czynności pielęgnacyjno - opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka,
i) zajęcia z języka angielskiego.
§ 3. 1. Wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
pobytu dziecka w przedszkolu.
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.
§ 4. Traci moc Uchwała 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
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013 r.

Przewodniczący Rady
Marek Izdebski

Id: 01BFF3EE-9625-4900-A8DB-8E1CDBDC6075. Podpisany

Strona 2

