DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 28 marca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 2410

Data: 2018-03-28 15:38:54

UCHWAŁA NR XXXV/420/2018
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 15 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone
przez Gminę Lisia Góra
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r.
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu
zadań oświatowych (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2203 z późn.zm.) Rada Gminy Lisia Góra uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu- należy przez to rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lisia Góra oraz
oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Lisia Góra,
2) rodzicu- należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lisia Góra w zakresie nauczania, wychowania
i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie na zasadach określonych w statucie
przedszkola.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust.1 obejmują realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach.
§ 3. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole poza czasem określonym w §2 obejmują realizację zajęć
wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych
warunków pobytu.
2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, ponad wymiar określony w § 2 ust. 1.
3. Miesięczną wysokość opłaty ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust.2 nin.
paragrafu i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w §2 ust.1 w danym miesiącu.
4. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. Wysokość opłat za posiłki ustala
dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy.
5. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu
zadań oświatowych.
§ 4. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach poza czasem pracy przedszkola opłata za każda
rozpoczętą godzinę wynosi 30zł.
§ 5. 1. W okresie wakacyjnym wskazane przez organ prowadzący przedszkola organizują dyżur dla dzieci
uczęszczających do przedszkola z terenu Gminy Lisia Góra.
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2. Minimalną liczbę dzieci, wymaganą do zorganizowania dyżuru wakacyjnego ustala się na 20.
§ 6. 1. Opłaty wnosi się z dołu za ubiegły miesiąc, w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca.
W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się
najbliższy następujący po nim dzień powszedni.
2. Opłaty za miesiące: czerwiec i grudzień wnosi się w terminie do 28 danego miesiąca. W przypadku gdy
ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy następujący po
nim dzień powszedni.
3. Opłaty za miesiące lipiec i sierpień wnosi się w terminie do dnia 1-go danego miesiąca. W przypadku
gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy
następujący po nim dzień powszedni.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra i Dyrektorom gminnych przedszkoli
z terenu gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIII/247/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia
Góra oraz uchwała Nr XXIX/325/2017 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/247/2016
Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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