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UCHWAŁA NR VI/30/11
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy 
Łubniany uchwala co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łubniany 
w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 
określonych w statucie przedszkola. 

§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są 
odpłatne. 

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych 
wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania, 

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci, 

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, 

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. 

3. Opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przekraczających podstawę programową ustala 
się następująco: 

1) do 1 godziny dziennie – w wysokości 40 zł miesięcznie, 

2) do 2 godzin dziennie – w wysokości 50 zł miesięcznie, 

3) do 3 godzin dziennie – w wysokości 60 zł miesięcznie, 

4) powyżej 3 godzin dziennie – w wysokości 70 zł miesięcznie, 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) w oświadczeniu lub w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, 
deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń 
opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ust.2. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 wnoszone są przez rodziców w terminie do dnia 15 – tego danego 
miesiąca. 

6. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym 
następuje przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się. 

§ 3. 1. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego 
opłata podlega zwrotowi i wyliczana jest według wzoru: (kwota, o której mowa w § 2 ust. 3) : 22 dni 
(średnia ilość dni roboczych w miesiącu) x (ilość dni nieobecności dziecka w przedszkolu). 

2. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola. 
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§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 5. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XVII/83/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie 
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, 

2) Uchwała Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany 
Nr XVII/83/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Łubniany 

Albert Wiench


