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UCHWAŁA NR XXVIII/243/17
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 5 pkt. 1 lit. a i pkt 2 oraz
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zmianami)
Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Radłów w zakresie
postawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie
od 8:00 do 13:00
§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć
opiekuńczo wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowego dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
2. Za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć. Opłatę
nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 podlega corocznej waloryzacji za zasadach określonych
w art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zmianami).
4. Od dnia 1 stycznia 2017 roku nie pobiera się opłaty określonej w § 2 ust. 2 za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie i starsze.
§ 3. §3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia, jak również kosztów
dobrowolnych zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkola.
§ 4. § 4. Opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.
§ 5. § 5. Opłatę pobiera się za czas faktycznego uczestniczenia dziecka w zajęciach wykraczających ponad
podstawę programową.
§ 6. 1. Opłata o której mowa w § 2, w przypadku uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa:
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1) ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko,
2) za trzecie i kolejne dziecko nie jest pobierana.
2. Z opłaty, o której mowa w § 2 zwolnieni są rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci mają
orzeczoną niepełnosprawność.
§ 7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń
udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta
pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola.
§ 8. Traci moc uchwały Nr XXX/205/09 Rady Gminy Radłów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opłaty
za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą od 1 styczna 2017 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie
Piotr Kapera

