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UCHWAŁA NR XXXVII/321/2018
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523)
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
c) oddział przedszkolny integracyjny,
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wieprz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa się
dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz w godzinach od 7:00 do 12:00 lub od 7:30 do 12:30 lub od
7:45 do 12:45 lub od 8:00 do 13:00.
§ 3. 1. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na
bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie
w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania
posiłków.
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2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.
3. Ustala się opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przez dziecko objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa
w § 2, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń.
4. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, ustalana jest na podstawie
stawki godzinowej, o której mowa w § 3 ust. 3 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Dla potrzeb rozliczeń czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest na podstawie dziennika zajęć
przedszkola.
6. Dyrektor jednostki w drodze czynności materialno - technicznych dokonuje stosownego obliczenia
miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin
w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego i przekazuje informacje
rodzicom w terminie do 10 dnia miesiąca, za poprzedni miesiąc.
7. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 3, wnoszona jest przez rodziców do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego opłata dotyczy.
8. W przypadku, gdy ostatni dzień dokonania wpłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, wpłaty dokonuje się w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§ 4. 1. Wójt lub upoważniony przez niego Dyrektor przedszkola zwalnia z opłaty miesięcznej, o której
mowa w § 3 ust. 3, w całości lub w części rodziców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej
w wyniku następujących zdarzeń losowych:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców, dziecka, wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących,
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców dziecka
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
4) pożaru,
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny,
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę.
2. Rodzice dziecka ubiegający się o zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę
programową mają obowiązek przedstawić Wójtowi lub upoważnionemu przez niego Dyrektorowi przedszkola
w formie oświadczenia szczegółowe dane dotyczące zaistniałych okoliczności, o których mowa w ust 1.
3. Wójt lub upoważniony przez niego Dyrektor przedszkola prowadzi na bieżąco rejestr przyznanych
zwolnień.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/192/2016 Rady Gminy
Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r roku w sprawie ustalenia zasad
i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające
ponad podstawę programową z późniejszymi zmianami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
mgr Bartłomiej Westwalewicz

