
UCHWAŁA NR XXIV/164/16
RADY GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rada Gminy Skołyszyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Skołyszyn w zakresie 
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół ( Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, 
od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Za zajęcia realizowane przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej obejmującej 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci w wieku do lat 5 tj.

- gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

- zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

- zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich 
potrzebę aktywności i zainteresowania,

- gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka     ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji 
tych zajęć w wysokości 1 zł. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji 
podstawy programowej.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie drugie i każde kolejne dziecko z rodziny 
opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 0.75 zł za jedną godzinę świadczeń.

3. Opłata będzie podlegać waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki 
godzinowej, o której mowa w § 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, liczby 
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 podlega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za 
każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

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

2. Opłaty za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za 
niektóre świadczenia publicznego przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych 
w Skołyszynie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skołyszyn

mgr Wiesław Hasiak
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