Uchwała Nr XLVI. 203. 2014
Rady Gminy Udanin
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej
prowadzonych przez Gminę Udanin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 7
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z
późn. zm. ) Rada Gminy Udanin uchwala co następuje:
§1
1. Przedszkole, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę
Udanin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określone są
w statucie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
§2
1. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole, oddziały przedszkolne szkoły
podstawowej w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 ustala się w wysokości
1,00 złoty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Kwota ta podlega waloryzacji
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Opłata nie obejmuje kosztów
wyżywienia.
2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz
liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.
3. Opłaty o której mowa w ust. 2, nie wnosi się wyłącznie w okresie przerwy urlopowej
placówki.
§3
Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 5 każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
§4

Zakres świadczenia, zasady pobierania i zwrot opłat za świadczenia, termin obowiązywania
umowy oraz warunki jej rozwiązywania określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy
dyrektorem placówki a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka uczęszczającego do
przedszkola, oddziału przedszkolnego.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.
§6
Traci moc Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 09.03.2011 r. w sprawie
ustalenia

opłaty za

świadczenie

przekraczające

realizację

podstawy programowej

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego Nr 63/2011, poz. 958).
§7
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu ogłoszenia uchwały.

Przewodniczący Rady
Michał Grzegorczyn

Uzasadnienie do Uchwały Nr
XLVI.203.2014 Rady Gminy Udanin
z dnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane w publicznym
przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
szkoły podstawowej prowadzonych przez
Gminę Udanin.

Uzasadnienie
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca
2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu
wychowania przedszkolnego. Zgodnie z 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 i
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym
niż 5 godzin dziennie. W ustawie określono maksymalną opłatę za powyższe świadczenia,
które nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę zajęć.
Projekt uchwały zawiera uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu prawnego,
co do wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych.

