
Projekt

z dnia  10 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Międzylesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 
1515 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Międzylesie oraz oddziały przedszkolne 
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie zapewniają bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla 
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki. 

§ 2. Korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole, oddział przedszkolny w szkołach 
podstawowych, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa 
w § 1 ust. 1, jest odpłatne. 

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2, ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w wysokości 1 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
o systemie oświaty. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, 
o której mowa w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkołach podstawowych ponad wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie. 

§ 4.  Szczegółowy zakres korzystania z wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2 oraz termin 
i sposób wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem placówki 
a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie opłat 
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Międzylesie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Id: DGTVE-WIFZX-QXAUC-RQVHK-GWYVS. Projekt Strona 1




