
UCHWAŁA NR XLII/241/14
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone 
przez Gminę Biesiekierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust.5a, art. 6 ust. 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 w Biesiekierzu uchwala , co następuje: 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez Gminne Przedszkole prowadzone przez Gminę Biesiekierz w zakresie 
podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2.  Rozkład czasu realizacji podstawy programowej ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, realizowaną w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej w wysokości 1 zł. (słownie: jeden złoty), pobieraną za 
każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, z wyjątkiem godzin bezpłatnie realizowanych w ramach podstawy 
programowej. 

2.  Opłatę miesięczną za świadczenia ustala się jako iloczyn kwoty wymienionej w § 2 ust.1 przez 
zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej oraz liczbę dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

3.  Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice / prawni opiekunowie deklarują liczbę 
godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych.

§ 3. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 
udzielonych przez Przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilno-
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem /opiekunem prawnym dziecka. 

§ 4. Obniża się wysokość opłaty o której mowa w §2 w przypadku korzystania ze świadczeń Przedszkola przez 
dziecko niepełnosprawne, którego niepełnosprawność jest udokumentowana orzeczeniem specjalistycznej poradni, 
opłata ulega obniżeniu o 50%. 

§ 5. 1. Opłata, o której mowa w §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

2.  Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z organem 
prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biesiekierz. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Balcerzak
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