
Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty

za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego w Żyrzynie

uchylona przez uchwałę Nr V/33/2011 z dnia 30 marca 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy

Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Oświaty, Kultury,

Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej uchwala, co następuje:

§ 1

1.Usługi świadczone przez Przedszkole Gminne w Żyrzynie w zakresie podstawy

programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2.Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia

wykraczające poza 5-godzinną podstawę programową wychowania

przedszkolnego, o której mowa 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), które obejmują:

1)zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dziecka,

2)zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające

przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej,

3)autorskie programy własne Przedszkola,

4)organizowanie przez Przedszkole uroczystości z udziałem rodziców, rodziny

i przedstawicieli środowiska lokalnego.

3.Odpłatność, o której mowa w ust. 2 ustala się w wysokości 80,00 zł (słownie

osiemdziesiąt złotych) za każde dziecko korzystające z Przedszkola.

4.W przypadku dziecka, odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne,

opłata za korzystanie ze świadczeń Przedszkola ponad obowiązujący wymiar

zajęć, w ramach przygotowania przedszkolnego naliczana jest proporcjonalnie

do czasu pozostawania dziecka w Przedszkolu.

§ 2

1.Opłata, o której mowa w § 1 ust. 3 nie obejmuje kosztów żywienia oraz



kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych,

rytmiki, wyjazdów na basen.

2.Opłata nie podlega zwrotowi, ani obniżeniu z tytułu czasowej nieobecności

dziecka w Przedszkolu.

3.Opłatę miesięczną za wyżywienie dziecka w Przedszkolu ustala Dyrektor

Gminnego Przedszkola Gminnego w Żyrzynie.

4.W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zwrotowi podlega dzienna

stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka.

§ 3

1.Szczegółowy sposób i terminy pobierania opłat za korzystanie ze świadczeń

Przedszkola Gminnego w Żyrzynie ustala Dyrektor Przedszkola.

2.W sprawie dodatkowych świadczeń i pobierania stosownej opłaty Dyrektor

Przedszkola zawiera umowę cywilno-prawną z rodzicami (opiekunami

prawnymi) dziecka uczęszczającego do Przedszkola.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn i Dyrektorowi

Przedszkola Gminnego w Żyrzynie.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XII/85/2008 rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w

Żyrzynie, zasad korzystania ze stołówki oraz wysokości opłat za posiłki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do opłat pobieranych

od dnia 1 września 2011 roku.


