UCIIWAł,A NR xLD{I238l1o
RADY GMINY żELA'ZKÓW
z dnia30 sierpnia2010r.
w sprawie opłatzr świcdczenirudziehne za przedszkola' d|a których organem prowadzącymjest Gmina
fe|azków
gninnym @z.
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o sźlmorządzie
poz.159|,
pkt
|991
U' z 2oo1 r. Nr l42
zpóżrtlejszyni zmianami) oraz art 14 ust' 5,
l ustawyzdnia7 wrześnta
r. o systemieoświ
*y (Dz. U. z 2o0/.r.Nr 256 poz.257f, z późniejszymimtianami), uchwa|asię,co nasĘpuje:
s 1. l. w przedszkolachprowadzonychprzez Gminę Ze|azków opłaciepod|egajądodatkoweświadczenia
i usługi opiekńczo-wychowawcze wylaaczająge poza 5 godzinną podstawę programową wychowania
przedszkolnego,które obejmują
l ) realizowaniezadańopiehńczo - wychowawczychw zakresie:
a) fachowejopieki peł|agogicmej,
przedszkolnym'
b) adaptacjidzieci w środowisku
c) rozwijaniazdolnościtwórczych,
d) wspieraniaindywidualnychzainteresowan;
2) orynizawtie zajęćspońowychi imprez okolicznościowych;
3) prowadzeniezajęćre|aksacyjno- wyciszających;
4) zapewnieniebezpieczeństwai opieki podczaspobytudzieci w przedszkoluw czasie:
a) zajęćterapeutycznychi profilaktycznychz udziałemlogopedy'nauczycielagimnastykikorekryjneji innych
specjalistów,
b'szajs, z re|ig}iz udziałemnauczycielakatechety,
c) zajęćdodatkowychotganizowanychna wniosekrodziców.
2' Koszt jednostkowyzakaż'dątoąoczętągodzinękor4ystaniadzieckaze świadczń,o klorych mowaw ust.1,
ustala się w wysokości0,l3 % minimalnegowynagrodzeniaza pncę, ustalonegozgodnie z przepisamiustawy
z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniuza pracę (Dz'U. Nr 2oo, poz. 1679 z frh, nn.),
ogłaszanego
w drodzeobwieszczeniaPrezesaRady Ministrów na danyrok kalendarmwy.
3. Miesięcma wysokośćopłatyz^ czas rea|izacji świadczeńustalanajest na podstawiestawki godzinowej,
o któĘ mowa w ust. 2, oraz deklarowanejwez rodzioów (opiekunów prawnych)liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkoluponadczas realizacji podstawyprogramowej.
4. opłata' o ktrirej mowa wust. 3, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami
obowiąuj ąrymi w rachuŃowości.
o ktorych mowa
$ 2. Zakres realizowanychprzsz ptzedszko|aprowadzoneprzez Gminę ielazków świadczeń,
w $ l, oraz zasady odpłatności
za te świadczeniaokeśli umowa cywilnoprawnl zawafiApomiędzy dyrektorem
przedszkoląa rodzicami(opiekunamiprawnymi)dziecka.
$ 3. WykonanieuchwĄ powierzasię Wójtowi Gminy Zelazków.
$ 4. Uchwaławchodzi w życiepo upływie14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku UrzędowymWojewództwa
Wielkopolskiego.
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Strona I

UZASADNIENIENIE
do UchwaĘ Nr xLIXl238/10
Rady Gminy Żelazkilw
z dnia 30 sierpnia 2010r.

Zgodruezart. 14 ust 1 ustawy zdnia 7 września |99| roku o systemie oświaty
( Dz.U. Dz2004 r Nr 256 ,poz2572 zpÓźniejszymi zmianami ) opłaĘ za świadczerua
prowadzonych przęZGminę ŻelazkÓw przedszkoli publiczrych ustalaradagminy z
uwzględnieniem bezpłatnegonauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy
progftlmowej wychowania przedszkolnego na ktÓry prze7rlacza się czas nie krÓtszy rui 5
godzin dziennie .
opłatymoŻltapobieraćzakonkretneświadczęilaprzek'raczającepodstawę
programową wychowania przedszkolnego ' a wysokość opłatwinna odpowiadać zakresowi
świadcze z ktÓrych korzysta dziecko .
Ustalając opłatyza świadczenia przedszkoli nie mozna wprowadzono regulacji
odnoszących się do ustalania wysokościopłat za wyŻywienie , albowiem kwestie te
reguluje art. 67 a ust 3 ustawy o systemie oświaĘ , w myślktÓrego warunki korzystania ze
stołÓwki szkolnej ,w tym wysokośÓopłat za posiłki ustala dyrektor szkoĘ w porozumieniu z
organem prowadzącym szkołę

