UCHWAŁA NR 662/XXXVII/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Lubaczów
w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.
6 ust.1 pkt 2 oraz art.14 ust. 5, 5 a, 5 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572;
z późn. zm.)
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5 godzin dziennie, w zakresie
obejmującym realizację 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).
2. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar godzin ustalony w § 1 ust. 1 są odpłatne.
§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkoli określone w § 1 ust. 2 w wysokości: 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą
godzinę zajęć.
2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 obejmuje koszty opieki, wychowania i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka
zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, a w szczególności:
1) działania kształcące, opiekuńcze i wychowawcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia
dojrzałości szkolnej przez dziecko,
2) naukę wykonywania przez dziecko czynności porządkowych, związanych z samoobsługą, spożywaniem posiłków oraz
tworzeniem nawyków higienicznych,
3) przygotowywanie dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych.
3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor
przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do
przygotowania posiłku.
4. Rodzice lub opiekunowie dziecka w chwili rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, deklarują korzystanie przez
dziecko z zajęć przedszkola w czasie ustalonym w § 1 ust 1 oraz w czasie przekraczającym ten wymiar.
5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zakres i zasady korzystania z opieki przedszkolnej, sposób pobierania opłat za
świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami lub opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.
6. Opłata za korzystanie ze świadczeń w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu naliczana jest proporcjonalnie do czasu
pobytu w przedszkolu.
§ 3. 1. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata, o której mowa w § 2 ust.1 ulega obniżeniu o 50 % za drugie
i każde następne dziecko.
2. Burmistrz Miasta Lubaczowa może zwolnić rodziców lub opiekunów dziecka z części opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przypadku, gdy nie są w stanie uiścić opłaty ze względu na zaistniałe zdarzenie losowe lub uzasadnione
względy społeczne. Przedstawiają oni wtedy w formie oświadczenia dane niezbędne do uprawnienia do tego zwolnienia.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 5. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie
§ 6. Traci moc Uchwała Nr 106/VII/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie opłaty za dodatkową
usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską w Lubaczowie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 1 września 2013 r.
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