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UCHWAŁA NR XXV/246/2016
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Iwanowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) Rada Gminy w Iwanowicach
uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
- ustawie-rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016. poz.
1943 z późn. zm.),
- przedszkolu - rozumie się przez to publiczne przedszkole, publiczny oddział przedszkolny w szkole
podstawowej i publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, prowadzone przez Gminę Iwanowice.
§ 2. Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2012 r.,poz. 977 z późn. zm.) nie mniej niż 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8:00 do godziny 13:00.
§ 3. 1. Poza czasem wymienionym w § 2 przedszkola mogą świadczyć zajęcia wychowawczo – opiekuńcze
odpłatnie i obejmują one w szczególności :
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
4) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
5) zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci.
2. Opłata za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 wynosi 1,00 zł. (jeden złotych)
3. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 2, dotyczą dzieci
do lat 5.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie.
5. Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 i liczby godzin
świadczeń udzielonych dziecku w przedszkolu ponad czas określony w § 2.
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6. Opłaty pobiera się w pełnej wysokości za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia zajęć wychowawczo –
opiekuńczych.
7. Opłaty pobiera się do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonane opłaty za świadczenia ponadprogramowe i
korzystanie z wyżywienia podlegają odpisowi w miesiącu następnym. Rodzic (opiekun prawny) informuje
przedszkole o nieobecności dziecka i przewidzianym czasie jej trwania.
9. Opłata o której mowa w § 3 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkola określa umowa cywilnoprawna zawarta
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnymi opiekunem) dziecka.
§ 5. Traci moc Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Iwanowice oraz Uchwała nr XXXVI/253/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7
sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Rosa

