Uchwała Nr XLVI/506/14
Rady Miasta Zielonka
z dnia 24 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające realizację
bezpłatnej podstawy programowej, udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto Zielonka

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
a także art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miasta Zielonka uchwala, co następuje:
§1
Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto
Zielonka w zakresie nauczania i wychowania, obejmującego podstawę programową
wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statutach przedszkoli.
§2
Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie złotych: jeden) za każdą rozpoczętą
godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń opiekuńczych wykraczających poza
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej
w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977).
§3
1. Opłata, o której mowa w § 2, wnoszona jest z góry, do dyrektora przedszkola,
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest dniem
wolnym od pracy, opłatę wnosi się do najbliższego następnego dnia
powszedniego.
2. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, nie objętych podstawą programową,
3. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia(tzw. „wsad do kotła”) w przedszkolu
ustala jego dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Zielonka,
z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
4. Środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w § 2 stanowią dochód budżetu
Miasta Zielonka.

§4
Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń oraz wysokości
odpłatności o której mowa w § 2, określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy
dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, która
w szczególności określi okres, na który będzie zawierana oraz wymiar czasu pobytu
dziecka w przedszkolu.
§5
1. W przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty,
o której mowa w § 2 podlega zwrotowi za ten dzień.
2. Dyrektor przedszkola dokonuje zwrotu przedmiotowej opłaty najpóźniej do
ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przypadły dni
nieobecności dziecka w przedszkolu lub zalicza należną kwotę na poczet
należności za następny miesiąc.
§6
1. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie opłaty, o której mowa
w § 2.
2. O wysokości zmniejszonej opłaty decyduje dyrektor przedszkola, na wniosek
opiekuna prawnego, po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji materialnej i bytowej
rodziny dziecka.
3. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku opiekuna prawnego dyrektor
przedszkola ma prawo skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych jednostek
organizacyjnych Miasta Zielonka.
§7
Traci moc Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka, wykraczające
poza realizację podstawy programowej.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki

