UCHWAŁA Nr XXVI/198/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie : opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz.
128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr
223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142,
Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 40 poz.
230, Nr 117 poz. 679. Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r.
poz. 567 ) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r.
Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz.
1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227
poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120
poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr
145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz.
206, Nr 56 poz. 458, 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 112
poz. 654, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Nr 155 poz. 1241; z 2011r. Nr 106 poz.
622, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 157 poz. 1241, Nr 205 poz. 1206; z 2012r.
poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:
§1
Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę
Kleszczewo w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej 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) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statucie przedszkola.
§2
1. Po czasie wymienionym w § 1 świadczenia i usługi przedszkola publicznego
realizowane są odpłatnie i obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijanie zdolności twórczych,
d) wspieranie indywidualnych zainteresowań.
2) organizowanie imprez okolicznościowych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w
czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, psychologa i
innych specjalistów,
b) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców/opiekunów
prawnych.
2. Opłata za czas realizacji świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem
określonym w § 1 wynosi 2,00 zł za godzinę.
§3
Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 ulega obniżeniu o 50% za drugie i o 75% za każde
następne dziecko z rodziny, które korzysta z usług przedszkola.
§4
Rodzice/opiekunowie prawni deklarują przedszkolu dzienną liczbę godzin korzystania
w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń przedszkola.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.
§6

Traci moc uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXVI/198/2013
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013r.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzą
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w ramach realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Opłaty za świadczenia
wykraczające poza te ramy ustala zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
rada gminy.
Wobec powyższego w projekcie uchwały określono czas, w którym przedszkole
zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w ramach realizacji podstawy
programowej – 5 godzin dziennie, sprecyzowano zakres usług wykraczających poza
podstawę programową, określono wysokość opłat za korzystanie z usług
wykraczających poza podstawę programową odpowiednio do ponoszonych kosztów.
Proponowana opłata nie pokrywa wszystkich kosztów udzielanych świadczeń i
funkcjonowania przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i
wychowanie.
Do ustalenia opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach stosuje się przepisy
art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty które określają, że
warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki,
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym
W związki z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy
Bogdan Kemnitz

