Uchwała Nr VI-73/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5c pkt 1, w związku z art. 6
ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, że w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wołomin realizacja
podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się codziennie, od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8.00 – 13.00.
§2
1. Ustala się, że za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,
realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy o systemie oświaty, pobierana jest opłata w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą
godzinę zegarową pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, udzielane przez przedszkole
publiczne poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
obejmują zajęcia ogólnorozwojowe, w tym rozwijające zdolności twórcze dzieci i
wspierające ich indywidualne zainteresowania, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia
relaksacyjne, zajęcia prowadzone w ramach realizowanych przez nauczycieli programów
własnych, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć i zabaw swobodnych.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.
4. Kwotę miesięcznej opłaty za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne, skalkulowaną na podstawie stawki, o której mowa w ust. 1, uwzględniając
deklarowaną przez rodzica/prawnego opiekuna liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za każdą
rozpoczętą godzinę przekraczającą deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, ustala
dyrektor przedszkola i podaje do wiadomości rodzicom/prawnym opiekunom dziecka.
§3
Ustala się, że wysokość opłaty miesięcznej skalkulowanej na podstawie stawki, o której mowa w §
2 ust. 1 ulega obniżeniu o 25% w przypadku, gdy z przedszkola korzysta drugie i każde kolejne
dziecko z danej rodziny.
§4
Upoważnia się Burmistrza Wołomina do udzielania zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1,
w części lub całości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających między innymi z
sytuacji materialnej i społecznej rodziny, zwłaszcza gdy rodzina jest wielodzietna lub niepełna.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

