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UCHWAŁA NR X/43/2011
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Zakrzew. 

Na postawie art.18, ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 
roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zakrzew zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę przez 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o ptrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę Zakrzew zapewnia się bezpłatnie nauczanie,wychowanie i opiekę przez 8 godzin 
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

§ 2. 1. Po czasie wymienionym w §1 świadczenia realizowanie są odpłatnie i obejmują: 

1) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w zakresie: 

a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; 

b) zabawy aktywizujące oraz badawcze - rozijające zainteresowania otaczającym światem; 

c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich 
potrzebę aktywności i zainteresowania; 

d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 

2) zapewnienie opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na 
życzenie i koszt rodziców. 

2. Za zajęcia określone w ust.1 pkt.1 ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2.00 zł 
i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. Za zajęcia określone w ust.1, pkt.2 ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,50 zł 
i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę. 

4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko z tej samej rodziny, opłaty o których mowa 
w pkt. 2,3, wynoszą odpowiednio: 1,00 zł i 0,75 zł. 

5. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa w pkt.1, rodziców (prawnych opiekunów) za trzecie 
i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola. 

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń udzielanych przez przedszkole ustalana jest na 
podstawie stawek godzinowych, o których mowa w § 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka w karcie zgłoszenia liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 4. 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 podlega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne; o ile 
rodzice lub opiekunowie prawni skutecznie zawiadomią przedszkole o takiej nieobecności. 

2. Szczegółową regulację dotyczącą zasad skutecznego zawiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka 
w przedszkolu określi umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem bądź 
opiekunem prawnym dziecka. 

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy 
oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilno - prawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub 
opiekunami prawnymi. 

§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć 
dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez podmioty zewnętrzne. 
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2. Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu 
z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art.67a ustawy o systemie oświaty. 

§ 7. Opłaty wnosi się co miesiąc, w terminie do 30-go każdego miesiąca. 

§ 8. 1. Umożliwia się stosowanie zwolnienia z opłat określonych w § 3, ust.1,2 w następujących przypadkach - 
wypadkach losowych rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a w szczególności zgonu, trwałego kalectwa, 
długotrwałej choroby, pożaru, itp. 

2. Do udzielania zwolnień, o których mowa w pkt.1 właściwy jest dyrektor przedszkola po uzyskaniu 
akceptacji organu prowadzącego. 

§ 9. Z dniem 31.08.2011 roku traci moc Uchwała Nr XXXVIII/209/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 
lipca 2009 roku w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę 
Zakrzew. 

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Stępień


