
Id: HXKEU-ONPZM-MCXAV-WJFRK-VIWRG. Podpisany Strona 1 z 1

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. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską w Lubaczowie świadczą usługi dwojakiego rodzaju: 

1) usługi bezpłatne w wymiarze do pięciu godzin dziennie w zakresie 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) usługi odpłatne polegające na sprawowaniu przez przedszkole opieki wychowawczej nad dzieckiem zleconej 
przez rodziców, stanowiącej świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania 
przedszkolnego i realizowanej poza czasem przeznaczonym na jej realizację. 

§ 2. Na usługę określoną w § 1 pkt 2 składają się następujące zajęcia: 

1) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 

2) czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą, samoobsługą i spożywaniem posiłków, 

3) przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach i uroczystościach, 

4) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: zabawy z wykorzystaniem muzyki, czytanie bajek, gry 
stolikowe itp. 

§ 3. Ustala się opłatę za godzinę świadczeń, o których mowa w §1 pkt 2 w wysokości 0,13% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, o których mowa w §1 pkt 2 ustala się 
jako iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 
określony w §1 pkt 1. 

§ 5. Opłata, o której mowa w §3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala 
dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców 
spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku. 

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w §3 i §5 podlega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za 
każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim. 

§ 7. Zasady korzystania z usług publicznych przedszkoli, o których mowa w §1 ust. 2, w tym termin i zasady 
wnoszenia opłaty oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa cywilno 
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. 

§ 8. Opłata, o której mowa w §3, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 50% 
za drugie i każde nastepne dziecko. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 203/XVII/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie 
opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli w Lubaczowie. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Lubaczowie. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązujacą od 1 września 2011 r. 


