UCHWAŁA NR XII/64/11
RADY GMINY UJAZD
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Ujazd.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52,
poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 117, poz.679) oraz art.14 ust.5 pkt 1, w związku z art.5 ust.5 i art.6
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122,
poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043,
Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791,
Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917,
Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr
219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie podczas których realizowane są programy
wychowania przedszkolnego, uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego. Rozkład czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalany jest
w ramowych rozkładach dnia przedszkoli.
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ujazd
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, są odpłatne.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci;
4) zajęcia wyciszające z zastosowaniem technik relaksacyjnych;
5) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
6) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
7) realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) czynności porządkowych i opiekuńczych, związanych z higieną
samoobsługą i spożywaniem posiłków, wypoczynkiem i zabawą dzieci.
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§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczeń
przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego określonych w § 2 w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę
korzystania ze świadczeń.
2. W przypadku, gdy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd uczęszcza dwoje lub
więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
skierowany do dyrektora przedszkola, opłata określona w ustępie 1, za drugie i kolejne dziecko
wynosi 50 % opłaty należnej za pierwsze dziecko.
3. Zmianę wysokości opłaty wynikającą ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,
dyrektor przedszkola podaje do wiadomości rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka w sposób
zwyczajowo przyjęty w przedszkolu.
4. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust.1 oraz liczby godzin dziennego
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, dyrektor przedszkola wylicza oraz podaje do wiadomości rodziców (opiekunów
prawnych) wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.
5. Miesięczna opłata ustalona w sposób określony w ust.3, podlega obniżeniu w przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę nieobecności.
6. Opłata, o której mowa w ust.3 i 4, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie
z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
7. Opłatę wnoszą rodzice ( opiekunowie prawni ) dziecka w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.
8. Dyrektor przedszkola na mocy upoważnienia Wójta Gminy Ujazd może na wniosek
rodziców (opiekunów prawnych) zwolnić dziecko z całości lub części opłaty, o której mowa
w ustępie 1:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziców (opiekunów prawnych);
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów:
1) wyżywienia dziecka, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z Wójtem Gminy Ujazd, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
2) innych zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych).
§ 5. Dyrektor przedszkola podpisuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka umowę
cywilno-prawną, regulującą czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki
przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/337/10 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Ujazd (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 15.03.2010 r. Nr 72, poz.
581).
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.
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Przewodniczący Rady
Gminy Ujazd
mgr inż. Artur Pawlak
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