Projekt
z dnia 3 czerwca 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/..../2011
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Stanisławów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Bezpłatne zajęcia są
realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę o której mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia określony przez dyrektora przedszkola.
§ 2. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń
udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
o których mowa w § 1 ust.1.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują następujące zajęcia :
1) gry , zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe,
2) gry , zabawy i ćwiczenia ruchowe i ruchowo- muzyczne,
3) zajęcia plastyczno-techniczne,
4) zabawy tematyczne w grupie i małych zespołach,
5) zajęcia opiekuńcze wspierające dzieci w czynnościach samoobsługowych.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkola, określone w §2 ust. 2 w wysokości 2,00 złote za jedną
godzinę zajęć
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej, określonej w ust.1 oraz liczby godzin,
w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w § 3 ust. 2.
4. Szczegółowy zakres świadczeń i odpłatności, o których mowa w ust. 1 określa umowa cywilno-prawna
pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w w ust. 1, podlega zwrotowi
proporcjonalnie za każdą godzinę nieobecności pod warunkiem, że rodzic (opiekun prawny) zgłosi nieobecność
dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się
o zwolnienie, w całości lub w części, z opłaty za korzystanie z zajęć przedszkolnych określonych w § 3 ust. 1.
2. Umotywowany wniosek o zwolnienie zo opłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności,
o których mowa w ust. 1, rodzice (opiekunowie prawni) składają do Wójta Gminy, za pośrednictwem Dyrektora
Przedszkola.
3. Wniosek, o którym mowa w w ust. 2, Dyrektor Przedszkola opiniuje i przekazuje do Wójta Gminy.
4. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje Wójt Gminy.
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§ 5. Wysokość opłat i zasady korzystania ze stołówki ustala Dyrektor Przeszkola w porozumieniu z Wójtem
Gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminny Stanisławów.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/195/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 września 2005 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, i ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisławów
Andrzej Kopacz
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Uzasadnienie
do
uchwały
Nr
VIII/..../2011
z dnia
....................................
Rady
Gminy
Stanisławów
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stanisławów
Zgodnie z ustawą o systwmie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz.2572 z późn. zm.) przedszkola prowadzone
przez gminę zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Rozporządzenie MEN 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) określa,
że postawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w czasie nie krótszym niż 5 godzin
dziennie. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148 poz. 991) precyzuje
przepisy dotyczące ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę,
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Dotychczas wysokość opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stanisławów regulowała
uchwała Nr XXVIII/191/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 września 2005 roku. Konieczność zmian
dotychczasowych zasad wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 5 sierpnia 2010 roku oraz
wydanych w ostatnim okresie wyroków sądów administracyjnych z których wynika , że opłata za dodatkowe
świadczenia przedszkoli mają charakter cywilno-prawny. Należy zatem stosować wobec nich zasadę
ekwiwalentności , zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia wykraczające za podstawę
programową. Opłata taka powinna pozostawać w relacji do ponoszonych kosztów świadczenia tych usług.

Id: BHCEX-HIQQY-XWUWO-IVKIE-MBCHN. Projekt

Strona 1

