Projekt
z dnia 13 maja 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Biała
Na podstawie art.14 ust.5 w związku z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr256,poz. 2572, zm. Nr 273,poz.2703 i 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 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr
144,poz.1043, Nr 208, poz.1532 i 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 i Nr 181,poz.1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370
i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31 poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705
oraz z 2010r. Nr 44,poz.250, Nr 54,poz.320, Nr 127,poz. 857 i Nr 148,poz. 991 ) Rada Miejska w Białej uchwała,
co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Biała w zakresie realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie
od poniedziałku do piątku w godz. od 8-mej do 13-tej.
§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmuje
koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy
rozwój dziecka, a w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
3) gry i zabawy tematyczne rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem;
4) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.
3. Opłata za każdą godzinę świadczeń o których mowa w § 2 ust. 2 wynosi 1,70 zł i nalicza się ją za każdą
rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za realizację świadczeń o których mowa w § 2 stanowi iloczyn stawki
godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.
§ 4. 1. Opłata o której mowa w § 2 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) miesięcznie z góry
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca , niezależnie od opłat za posiłki.
2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych , w których w danym miesiącu
dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć
przedszkola.
3. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej
możliwości, na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.
§ 5. Opłatę za posiłki na poziomie kosztów zakupu surowców niezbędnych do ich przygotowania ustala
dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
Id: PGMJD-HHUIW-ASMJK-CCQAS-HJZCL. Projekt

Strona 1

§ 6. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka udziela się ulgi w opłacie za świadczenia, których
wysokość została określona w § 2 w wysokości 30 % stawki przy dochodzie gospodarstwa domowego
wynoszącego netto na jednego członka rodziny poniżej 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w odrębnych przepisach .
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia się z opłaty za świadczenia o których mowa w § 2 za
trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny w przypadku, gdy dochód na
członka rodziny nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach.
3. Przy ustalaniu wielkości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny uwzględnia się pozostające
w gospodarstwie domowym dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 lat.
4. Wniosek o którym mowa w ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającym wysokość dochodu składa się
w Urzędzie Miejskim w Białej.
5. Decyzję o udzieleniu ulgi w opłacie podejmuje Burmistrz Białej.
§ 7. Zakres realizowanych przez publiczne przedszkola świadczeń oraz odpłatności o których mowa w §
2 określa się w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka
a dyrektorem przedszkola.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXII/352/02 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą art.14 ust.5 i 6 ustawy o systemie oświaty oraz art.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 148 poz.991) organy prowadzące publiczne przedszkola
obowiązane są ustalić opłaty za świadczenia udzielanie w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej
wychowania przedszkolnego do nowych uregulowań prawnych.
Bezpłatne świadczenia ( nauczanie i opieka) obejmuje podstawę programową ustaloną w wymiarze 5 godz.
dziennie. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, które odbywają się
poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej są odpłatne. Wysokość świadczeń została
ustalona na podstawie kalkulacji kosztów pracy 1 godziny nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu
w przeliczeniu na jedno dziecko uczęszczające do oddziału czynnego 9 godz. dziennie. Koszt 1 godziny pracy
nauczyciela dyplomowanego przyjmując, że grupa liczy 25 dzieci wynosi 2,24 zł, nauczyciela mianowanego – 1,91
zł. . Kosztach pracy nauczyciela uwzględniono wynagrodzenie zasadnicze z wszystkimi dodatkami i pochodnymi
od płacy. Opracowała M. Tomala
Biała, 2011-05-12
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