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UCHWAŁA NR XLV/442/13
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.)1), art. 14 ust. 5, 5a i 5g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Staszów w zakresie
podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Staszów opłacie podlegają świadczenia i usługi
opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, które
obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny dziecka
d) zabaw aktywizujących oraz badawczo - rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
e) zabaw plastycznych, muzycznych, teatralnych, twórczych i innych rozwijających zdolności dzieci oraz
zaspakajających ich potrzebę aktywności i zainteresowań
f) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój fizyczny dziecka
2. Ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji zajęć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. od a-f
w wysokości 1,00 zł (słownie:jeden złoty) i nalicza się w ten sposób, że za każdą pełną godzinę liczy się 1,00
zł, zaś za każde rozpoczęte pół godziny 0,50 zł.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.. U. z 2013r., poz,. 645
tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.
2781; Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr
249, poz. 2104; Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;
Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; Dz. U. z 2012r. poz. 979;
Dz. U. z 2013r. poz. 827.
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3. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 2, podlega corocznej waloryzacji na zasadach
określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.
§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców
spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega
proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za
każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.
§ 5. Zakres świadczeń wykraczających poza podstawę programową, zasady pobierania opłat miesięcznych
za te świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określi umowa
cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
§ 6. 1. W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas zadeklarowany
w umowie nalicza się dodatkowe opłaty w sposób następujący:
a) 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu w czasie godzin otwarcia przedszkola,
b) 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza czas pracy
przedszkola,
§ 7. 1. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej objęte wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej
lub dotknięte zdarzeniem losowym np. pożar, powódź, śmierć członka rodziny zamieszkującego we wspólnym
gospodarstwie domowym, innym zdarzeniem mającym wpływ na sytuację materialną rodziny mogą ubiegać się
o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2.
2. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola i biorących udział w realizacji projektu
finansowanego ze źródeł zewnętrznych mogą być zwolnieni w całości lub w części z opłat, o których mowa
w § 2 ust. 2. Zwolnienie to dotyczy okresu umowy realizacji projektu.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłat
za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Staszów oraz Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie
opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Staszów.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kryspin Bednarczyk

