
UCHWAŁA Nr V/32/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, a także wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym
                                           ustalony wymiar zajęć bezpłatnych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 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.

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 Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w przedszkolach publicznych

prowadzonych przez Gminę Świlcza realizowane - w ramach programu wychowania

przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową tego wychowania określoną

w odrębnych przepisach - w wymiarze średnio 5,2 godzin dziennie (26 godzin tygodniowo),

świadczone są bezpłatnie.

§ 2. Za świadczenia udzielane ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego

w czasie przekraczającym wymiar zajęć, określony w § 1, obejmujące:

1) zajęcia rytmiczno-taneczne rozwijające uzdolnienia dzieci;

2) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

3) naukę języka angielskiego;

4) zajęcia umuzykalniające

przedszkole pobiera opłatę wysokości 2,00 zł za jedną godzinę zajęć, zwaną dalej „stawką

godzinową”.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń, o których mowa w § 2, oraz związanych

z tym odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola

a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, określająca w szczególności:

1) deklarowaną przez rodziców (prawnych opiekunów) dzienną liczbę godzin korzystania ze

świadczeń, o których mowa w § 2, w danym roku szkolnym;

2) miesięczną wysokość opłaty ustaloną na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej

przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin tych świadczeń udzielanych w ciągu

danego miesiąca;

3) sposób i termin wnoszenia opłat.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1, ulega

zmniejszeniu o kwotę proporcjonalną do liczby godzin tej nieobecności. Kwota powyższa podlega

odpisaniu od kwoty opłaty należnej za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było

nieobecne.
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§ 4. 1. W razie korzystania ze świadczeń, określonych w § 2, przez dwojga rodzeństwa

zamieszkującego wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami), w tym samym gospodarstwie

domowym, stawkę godzinową opłaty za drugie z nich obniża się o 30%.

2. Zwalnia się z opłat za korzystanie ze świadczeń, określonych w § 2, trzecie i każde

następne z rodzeństwa spełniającego warunki zamieszkiwania określone w ust. 1.

§ 5. 1. W przypadku dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,

rodzina jest niepełna a także z powodu przejściowych trudności spowodowanych zdarzeniem

losowym Wójt może obniżyć stawkę godzinową opłaty o 50% lub zwolnić dziecko w całości z tej

opłaty.

2. Obniżenia stawki oraz zwolnienia, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na czas

określony, po uprzednim złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wniosku wraz

z uzasadnieniem.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie  opłat za świadczenia, prowadzonych przez Gminę Świlcza,  publicznych  przedszkoli.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po uprzednim jej ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


