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UCHWAŁA NR XLVII/363/14
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Bobowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.
poz. 827 z późn. zm.) Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bobowa w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie
tj. od godz. 8:00 do 13:00.
§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia w zakresie wykraczającym poza
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu
powyżej pięciu godzin dziennie, obejmujące:
1. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne, a w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
4) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
2. Zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka.
3. Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z udziałem logopedy.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego w wysokości 1zł.
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki określonej w ust. 1 oraz liczby godzin w czasie,
których dziecko korzysta za świadczeń określonych w § 2 niniejszej uchwały.
4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach
ustawy o systemie oświaty.
§ 4. 1. Opłata określona w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
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2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Zakres realizacji przez przedszkole publiczne świadczeń, o których mowa w § 2, oraz zasady
odpłatności za te świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka na każdy rok szkolny.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Bobowa z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bobowa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

