Projekt
z dnia 11 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Stanisławów
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.) , art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Rada Gminy Stanisławów uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stanisławów zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze
5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na realizacją podstawy programowej określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia
określony przez dyrektora przedszkola.
§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki nad
dzieckiem w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1.
2. Miesięczną wysokość opłaty ustala się na podstawie stawki godzinowej, określonej w ust. 1 oraz
deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar określony § 1.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w ust. 2 podlega zwrotowi
proporcjonalnie za każdą godzinę nieobecności.
4. Opłatę wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od
pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień roboczy.
§ 3. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, szczegółowy zakres
świadczeń oraz sposób pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje umowa cywilno –
prawna, zawarta pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) a dyrektorem przedszkola.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stanisławów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu przedszkoli. Na
podstawie art. 14 ust. 5 pkt 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 określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego nie może przekraczać 1 zł za godzinę zajęć wykraczających poza realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. Godziny przeznaczony na realizację podstawy programowej t.j.
5 godzin dziennie są dla rodzica bezpłatne. Zgodnie z zapisem art. 12 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2014 tracą moc
uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone za przedszkola podjęte na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie nowej uchwały w tej sprawie.
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