UCHWAŁA Nr XXIX/365/04
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Kobierzyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku
z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)
RADA GMINY UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§1
1.

Miesięczną opłatę rodziców (opiekunów) za świadczenia przedszkola
w zakresie przekraczającym realizację podstaw programowych określa się
kwotą stanowiącą 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów.

2.

Rodzice (opiekunowie) dzieci sześcioletnich, odbywających obowiązkowe
roczne przygotowanie przedszkolne i uczęszczających do przedszkola w roku
szkolnym w wymiarze 5 godzin dziennie, a nie korzystających z posiłków,
nie ponoszą opłat za korzystanie dziecka z przedszkola. W przypadku
korzystania z jednego posiłku miesięczna opłata za świadczenia przedszkola
wynosi 20% - śniadanie, 30% - obiad - stawki miesięcznej wymienionej w ust. 1,
natomiast w przypadku korzystania ze wszystkich posiłków ww. opłata wynosi
100%.
§2

Zakres świadczeń przedszkola określa umowa o świadczeniu usług zawarta
pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami (opiekunami). Wzór umowy stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§3
1.

Miesięczną opłatę za świadczenia przedszkola na rzecz dziecka, którego stałe
miejsce zamieszkania znajduje się poza obszarem Gminy Kobierzyce, ustala
się w wysokości przeciętnego kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu
publicznym, prowadzonym przez Gminę Kobierzyce, obliczonego za poprzedni
rok budżetowy.

2.

Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 1 może być ustalona na zasadach
określonych w § 1 uchwały, jeżeli różnicę pomiędzy przeciętnym kosztem
utrzymania dziecka w przedszkolu a opłatą ponoszoną przez rodziców
pokrywać będzie gmina właściwa dla miejsca stałego zamieszkania dziecka, na
podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kobierzyce.
Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
miesięczną opłatę ustala się w wysokości 150 % opłaty określonej w § 1.

3.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zawarcia z gminami porozumień,
o których mowa w ust. 2, do dnia 30 czerwca 2005 r.

§4
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli mają dzieci, których stałym miejscem
zamieszkania jest Gmina Kobierzyce.
§5
1.

Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zwalnia się z opłaty, o której mowa
w § 1, trzecie oraz każde następne dziecko w rodzinie.

2.

W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza kwotę
minimalnego wynagrodzenia, § 5 ust. 1 nie stosuje się.

3.

Przy ustalaniu kryterium zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat
uwzględnia się pozostające na ich utrzymaniu uczące się (niepracujące) dzieci
do 24 roku życia.
§6

1.

Na wniosek rodziców (opiekunów) dyrektor przedszkola udziela ulgi w opłacie
za świadczenia przedszkola w wysokości o 50 % stawki odpłatności przy
dochodach poniżej 40% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na
jednego członka rodziny;

2.

Przy dochodach poniżej 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia na
jednego członka rodziny przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty.
§7

W przypadku dzieci, o których mowa w § 3, nie stosuje się § 5 i § 6.
§8
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu z powodu leczenia sanatoryjnego,
ambulatoryjnego lub szpitalnego, trwającego co najmniej 2 tygodnie,
poświadczonego zaświadczeniem lekarskim, opłata o której mowa w § 1 zostaje
obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.
§9
Traci moc uchwała Rady Gminy Kobierzyce Nr XIV/61/99 z dnia 16 września 1999 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych
przez Gminę Kobierzyce.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Kobierzyce
Nr XXIX/365/04
z dnia 29.07.2004r.

...................................
pieczęć przedszkola

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG
/ wzór /
zawarta w dniu........... pomiędzy
Przedszkolem Samorządowym w ..................................... przy ul ................................
reprezentowanym przez:
...................................................................
zwanym dalej "Przedszkolem"
a Rodzicem /Opiekunem/
........................................................................................................................................
/imię i nazwisko/

zam. we..........................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria .......nr ............................, nr PESEL
.......................................
zwanym dalej "Usługobiorcą"
o świadczenie usług dla dziecka /dzieci/:
1.

...............................................................................................................................
/imię i nazwisko, data urodzenia, adres, tel. kontaktowy/

...............................................................................................................................
2.

...............................................................................................................................

3.

...............................................................................................................................
§1

1.

Dziecko korzystać będzie z przedszkola w zakresie:
a) pięciu godzin dziennie,
b) powyżej pięciu godzin dziennie.
* niepotrzebne skreślić

2.

Dziecko korzystać będzie ze:
a) śniadania
b) obiadu
c) podwieczorku
* niepotrzebne skreślić

§2
1.

Usługobiorca, którego dziecko ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Kobierzyce zobowiązuje się do:
1) wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca w roku szkolnym, z góry,
comiesięcznej opłaty w wysokości ..........% minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, tj. ........................................
2) wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca opłaty za korzystanie z posiłków
w wysokości ................................

2.

Usługobiorca, którego dziecko ma stałe miejsce zamieszkania poza Gminą
Kobierzyce, zobowiązuje się do:
1) ponoszenia odpłatności za usługi przedszkola w wysokości przeciętnego
kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę
Kobierzyce, tj. ....
..........,
2) ponoszenia odpłatności za usługi przedszkola w wysokości ..........% opłaty,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 w okresie do dnia 30 czerwca 2005 r., chyba że
gmina właściwa dla stałego miejsca zamieszkania dziecka zawrze wcześniej
porozumienie z Gminą Kobierzyce,
3) wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca opłaty za korzystanie z posiłków w
wysokości ............................

3.

Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 może ulec
zmianie decyzją dyrektora przedszkola po akceptacji Rady Rodziców.

4.

Informację o zmianie wysokości opłaty ogłasza się z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem terminu wprowadzenia zmiany, w formie ogłoszenia na tablicy.

5.

Usługobiorca, którego dziecko ma stałe miejsce zamieszkania poza Gminą
Kobierzyce zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności w wysokości określonej
w ust. 1. pkt 1, o ile gmina właściwa dla stałego miejsca zamieszkania dziecka
zawrze porozumienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr..... Rady Gminy
Kobierzyce z dnia ....................
§3

1.

Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 nie podlega
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, z wyjątkiem
nieobecności związanej z leczeniem sanatoryjnym, ambulatoryjnym, szpitalnym,
trwającym co najmniej 2 tygodnie, proporcjonalnie do ilości dni nieobecności
dziecka w przedszkolu. Zwrot opłaty rozlicza się na koniec miesiąca.

2.

Wprowadza się zwrot kosztów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, za
każdy dzień, w wysokości dziennej stawki żywieniowej, rozliczony na koniec
miesiąca.
§4

Inne sfery działalności przedszkola np. rytmikę, naukę języków obcych itp.,
organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów) dzieci
uczęszczających do przedszkola, pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów przez
rodziców (opiekunów).

§5
Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od ...... do ........
Usługobiorca zobowiązuje się przyprowadzać dziecko do godz. ....... i odbierać do
godz. ........
§6
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola musi być dokonywane przez
rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich - w formie pisemnej – osobę
pełnoletnią.
§7
Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa statut przedszkola.
§8
1.

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z co najmniej
2- tygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

2.

Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie
uiszczania opłaty przez okres 2 miesięcy.
§9

Umowa została zawarta na okres od dnia .......... do dnia .................... .
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została zawarta w dwóch brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Przedszkole

Usługobiorca

