UCHWAŁA Nr X/87/11
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
Na podstawie art.14 ust. 5 w związku z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.
40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Trzebnica w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach od 800 do 1300 (5 godzin
dziennie)
§ 2.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne.
2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:
a) gry zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające
ich zainteresowania,
b) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
c) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci,
d) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
e) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,
f) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,
g) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową,
h) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.
§ 3.
1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust.2 niniejszej uchwały, ustala się opłatę w wysokości
0,22% stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego odrębnymi
przepisami. Ustalona w ten sposób opłata dzienna zaokrąglana jest do pełnych dziesiątek groszy.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują w umowie liczbę godzin korzystania
przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w
§ 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4.
Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie
stawki godzinowej, o której mowa w § 3, ust.1 uchwały, oraz deklarowanej, przy przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny, przez rodziców lub prawnych
opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej.
§ 5.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3
uchwały podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.
§ 6.
W przypadku nie odebrania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną
umową, o której mowa w § 3 ust.2 uchwały, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 10 złotych.
§ 7.
1. Opłata o której mowa w § 3 uchwały nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków (koszt produktów), które ustala dyrektor przedszkola zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz zajęć dodatkowych, prowadzonych przez inne niż przedszkole podmioty.
2. Zasady rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie
przez dziecko z wyżywienia określa umowa cywilnoprawna pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 8.
Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 15 danego miesiąca kalendarzowego.
§ 9.
Opłata, o której mowa w § 3 uchwały, w przypadku uczęszczania do przedszkola
samorządowego rodzeństwa, ulega obniżeniu o 50 % za drugie i każde następne
dziecko.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 11.
Traci moc Uchwała Nr XVI/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

