UCHWAŁA NR X/98/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec
w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłaty za godzinę zajęć w przedszkolu prowadzonym przez Gminę
Czarny Dunajec w czasie i zakresie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
§ 2.
1. Ilekroć w uchwale mowa o:
1)gminie – należy rozumieć przez to Gminę Czarny Dunajec
2)dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez gminę
3)podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć „podstawę programową”
w znaczeniu określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz.17)
4)kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r.
Nr 115, poz.728 z późn. zm.)
5)dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w znaczeniu używanym w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 – tekst jednolity z późn. zm.)
§ 3.
1. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące zajęcia
opiekuńczo wychowawcze i dydaktyczne, ustala się opłatę w wysokości 1.80 zł, za 1 godzinę realizacji tych zajęć
i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Do świadczeń przekraczających podstawę programową zalicza się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
i dydaktyczne w zakresie:
1)gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2)zabaw aktywizujących oraz badawczo – rozwijających zainteresowania otaczającym światem;
3)zabaw plastycznych, muzycznych, teatralnych, twórczych i innych, rozwijających zdolności dzieci oraz
zaspakajających ich potrzebę aktywności i zainteresowań;
4)gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój fizyczny dziecka,
5)zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

§ 4.
Zakres realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę świadczeń, o których mowa w § 3 oraz
zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem
przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 5.
W przypadku korzystania z przedszkola przez drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie przekraczającej
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie opłata za 1 godzinę realizacji zajęć przedszkola w zakresie
przekraczającym czas przewidziany dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi
65% opłaty określonej w § 3 ust.1 pod warunkiem, iż rodzic dziecka przedstawi dyrektorowi wniosek
o zastosowanie tej opłaty i złoży oświadczenie o złej sytuacji materialnej rodziny.
§ 6.
1. Opłatę żywnościową obejmującą koszty wyżywienia wychowanka, tzn. koszt surowca do sporządzania
posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców z uwzględnieniem norm żywienia i racji
pokarmowych opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia ustalonych w Zarządzeniu Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej (Dz.Urz. MZiOS z 1974 r. Nr 16, poz. 69)
2. Zasady zwrotu kosztów ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.
§ 7.
Traci moc obowiązującą:
1)Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

Załącznik do Uchwały Nr X/98/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 września 2011 r.
Uzasadnienie
Na terenie Gminy Czarny Dunajec funkcjonuje 1 przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Czarny
Dunajec. Placówka ta świadczy usługi przedszkolne i żywieniowe. Zgodnie z dyspozycją art.14 ust.5 ustawy
z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) do
kompetencji organu stanowiącego gminy należy ustalanie w formie uchwał opłat za świadczenia prowadzonych
przedszkoli w zakresie przekraczającym czas przeznaczony na realizację minimum programowego wychowania
przedszkolnego (5 h/dziennie) oraz realizację rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego. Zajęcia
w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego realizowanego w wymiarze 5 godzin
dziennie i rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (sześciolatki) są dla rodziców nieodpłatne.
Wydatki związane z tymi zajęciami musi pokrywać gmina (art.6 ust.1 ustawy o systemie oświaty). Na terenie
Gminy Czarny Dunajec organ stanowiący obowiązek swój wykonał poprzez postanowienia podjętej uchwały Nr
XXXIV/324/2006 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola Gminy Czarny Dunajec. Projekt niniejszej uchwały w swej formie
i treści jest odmienny od dotychczasowych uregulowań. W szczególności wobec licznych wyroków sądowych
i opinii prawnych w sposób jednoznaczny określono rodzaje zadań i zajęć jakie realizowane są poza zajęciami
w ramach treści i czasu przewidzianego na realizację minimum programowe wychowania przedszkolnego oraz
realizację rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego. Określając te zadania (zajęcia)
przedstawiono dla nich kwotę opłaty jaką powinni ponosić rodzice za jedną godzinę opieki lub zajęć
dydaktycznowychowawczych.
I Wyliczenie opłaty za 1 godzinę zajęć w zakresie przekraczającym podstawę programową:
 ogółem planowane wydatki w 2011 roku  955 800,00
 w tym związane z segmentem żywieniowym  203 037,00
 roczne wydatki stanowiące podstawę wyliczenia opłaty za 1 h zajęć opiekuńczowychowawczych  752
763,00
 miesięczne wydatki stanow. podst. wylicz. ( 752 763.00 : 10 my ) = 75 276,30
 dzienne wydatki (75 276,30 : 21 dni ) = 3 584,59
 dzienne wydatki w przelicz. na 1 dziecko (3584.59 : 134 dzieci) = 26,75
 opłata za 1 h realizacji zajęć (26.75 : 10 h) = 2,68
 średnia opłata miesięczna za 1 dziecko ( 5 h x 2.68 x 21 dni) = 281,40
II Wyliczenie dotychczasowych opłat ponoszonych przez rodziców do 31.08.2011 roku.
 opłata stała miesięczna  96,00
 opłata za 1h przekraczającą podst. progr .( 96,00 : 21 dni : 5h dziennie)  0,91
III Wyliczenie opłaty miesięcznej dla rodzica przy obniżeniu stawki za 1h do kwoty 1,80
( 1,80 x 5 h x 21 dni) = 189,00
Z powyższej kalkulacji wynika, że Gmina będzie dopłacała średnio do 1 dziecka miesięcznie 92.40 zł (
281.40 – 189.00 = 92,40).
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