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UCHWAŁA NR IV/37/15
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Wiśniowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 5 pkt 1 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział
przedszkolny w szkole podstawowej, prowadzony przez Gminę Wiśniowa.
§ 2. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wiśniowa w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz.
8.00 - 13.00.
2. Świadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Wiśniowa, wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
§ 3. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1. Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań
2. Prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających.
3. Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz
innych specjalistów,
b) zajęć religii z udziałem nauczyciela katechety.
§ 4. Za świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
wymienione w § 3 i realizowane zgodnie z § 2 ust. 1, ustala się za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł.
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§ 5. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, o których mowa w § 3 ustalana
jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu
i określana jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka.
2. Opłata określona w § 4 niniejszej uchwały nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 6. Opłatę wnosi się miesięcznie z góry, w terminie do dnia 10 –go każdego miesiąca. W przypadku, gdy
ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 6. 1. Traci moc uchwała nr XXVII/236/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2. Traci moc Uchwała nr XXII/215/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz

