UCHWAŁA NR XXXII/288/2017
RADY MIASTA USTKA
Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R.
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.
Na podstawie: art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U.z 2016 r.poz. 1943,poz. 1954,poz.1985) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.poz.446 i poz.1579)
Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:
§ 1.
W przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka zapewnia
się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonym na realizację
podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2.
Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka wraz z opieką przekraczającą
podstawę programową wychowania przedszkolnego , o której mowa w § 1. są odpłatne i obejmują m.in.:
1) zajęcia badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem ( m.in. programy regionalne,
ekologiczne, informatyka)
2) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka ( logopedyczne, terapii pedagogicznej)
3) zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne,
4) realizację autorskich programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych w zakresie
adaptacji dziecka w środowisku, wspierania zdolności twórczych dzieci, zdrowia emocjonalnego,
wzajemnych relacji dzieci i rodziców.
§ 3.
1. Wysokość opłaty za świadczenie usług opiekuńczo- wychowawczych w czasie przekraczającym
5 godzin dziennie w godzinach wskazanych w § 1. wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów
opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1. , ze
wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4.
W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny opłata, o której mowa
§ 3. może ulec obniżeniu do 50 % za drugie i następne dziecko. Decyzję o obniżeniu opłaty podejmuje
dyrektor przedszkola na podstawie umotywowanego wniosku rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka.
§ 5.
Opłata, o której mowa w § 3. podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie
oświaty.
§ 6.
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5 obejmuje:
1) opłatę za świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych wykraczających poza podstawę
programową, realizowaną w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa § 1.
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2) opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej rzeczywistym kosztom zakupu produktów
żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
§ 7.
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat obejmuje opłatę za
wyżywienie
w części odpowiadającej rzeczywistym kosztom zakupu produktów żywnościowych
wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
§ 8.
Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w porozumieniu z organem prowadzącym.

w przedszkolu

ustala

dyrektor
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§ 9.
Zasady korzystania z usług świadczonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za
świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub
opiekunami prawnymi dziecka.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.
§ 11.
Traci moc uchwała Nr III/16/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia przez przedszkola publiczne, prowadzone przez Gminę Miasto Ustka.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Ustka
Grzegorz Koski

Id: 9FF0A812-5DFA-4482-82CE-20D519973FF7. Podpisany

Strona 2

