UCHWAŁA NR IX/81/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art.
14 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.
1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz.
654) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym, zwanym dalej „Przedszkolem”, prowadzonym przez Gminę
Kamieńsk, w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego
określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest bezpłatny.
2. Przedszkole realizuje pięciogodzinną podstawę programową oraz świadczenia wykraczające ponad podstawę
programową.
3. Rozkład czasu realizacji podstawy programowej ustala Dyrektor Przedszkola.
§ 2. Świadczenia Przedszkola wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego są
odpłatne.
§ 3. Świadczeniami, o których mowa w § 2, przekraczającymi podstawę programową wychowania
przedszkolnego mogą być:
1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka (np. logopedyczne, terapii pedagogicznej);
2) zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dziecka (np. rytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna);
3) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem (np. kółko ekologiczne, informatyczne);
4) zajęcia artystyczne (np. plastyczne, muzyczne, teatralne);
5) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe, autorskich programów własnych
Przedszkola oraz innowacji pedagogicznych, dotyczących w szczególności:
a) adaptacji dzieci w środowisku,
b) wspierania zdolności twórczych dzieci,
c) zdrowia emocjonalnego wychowanków,
d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców;
6) organizowane przez Przedszkole uroczystości i inne imprezy z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska
lokalnego.
§ 4. 1. Ustala się odpłatność Rodziców (Opiekunów Prawnych) za świadczenia Przedszkola określone w § 3,
w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, według stawki w wysokości 0,06% (w zaokrągleniu
w górę do pełnych 10 groszy) minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę. Opłatę nalicza się za każdą
zakończoną godzinę korzystania ze świadczeń.
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2. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń
udzielonych przez Przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna
zawarta pomiędzy Rodzicami (Opiekunami Prawnymi) a Dyrektorem Przedszkola.
3. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu,
ponad czas bezpłatnego pobytu, ustalonej z uwzględnieniem zapisów § 1 niniejszej uchwały, Dyrektor Przedszkola
wylicza oraz podaje do wiadomości Rodziców (Opiekunów Prawnych), zgodnie z terminem ustalonym w umowie,
wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola.
4. Miesięczna opłata ustalona w sposób określony w ust. 3 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności
dziecka w Przedszkolu za każdy dzień nieobecności z uwzględnieniem stawki, o której mowa w ust. 1.
§ 5. Obniża się miesięczną opłatę za świadczenia Przedszkola powyżej podstawy programowej w następujący
sposób:
1) dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – 10%
2) za drugie i kolejne dziecko w przedszkolu – 20%
3) dla dziecka uczęszczającego do przedszkola posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 25%
stawki godzinowej określonej w § 4 ust. 1. Podstawą naliczenia kwot obniżki jest wysokość opłaty
miesięcznej ustalona z uwzględnieniem uregulowań zawartych w § 4 ust. 3 i 4.
§ 6. Opłata, o której mowa w § 4, nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez Przedszkole na
zlecenie Rodziców (Opiekunów Prawnych) oraz wyżywienia.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 19 września 2001 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawy programowe wychowania przedszkolnego
wykonywane przez przedszkola w Gminie Kamieńsk.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik

Id: PYIVD-NNLAY-WSZLM-SLKUC-QXPMK. Podpisany

Strona 2

