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UCHWAŁA Nr XXIV/132/09 RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mieleszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009
r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i
Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§1. Świadczenia przedszkola prowadzonego przez
Gminę Mieleszyn w zakresie realizacji 5 – godzinnej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są nieodpłatne.
§2.1. Świadczenia wykraczające poza podstawę
programową, o której mowa w §1 obejmujące realizację tej części zadań wychowawczych, opiekuńczych,
dydaktycznych i terapeutycznych przedszkola funkcjonującego codziennie ponad 5 godzin są odpłatne.
Świadczenia te obejmują następujące zajęcia:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania,
pamięci, uwagi i wyobraźni;
2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
fizyczny dziecka;
3) zajęcia plastyczne, muzyczne, informatyczne,
ekologiczne i proeuropejskie rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzeby
aktywności i zainteresowania;
4) zajęcia terapeutyczne (logopedia) grupowe i indywidualne;
5) zajęcia z katechetą.
2. Ustala się odpłatność za świadczenia przedszkola określone w §2 ust. 1 pkt 1-5, w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej,

w wysokości 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę
korzystania ze świadczenia.
3. Dyrektor przedszkola podaje rodzicom lub opiekunom prawnym wysokość opłaty miesięcznej za
korzystanie dziecka z przedszkola ponad czas bezpłatnego pobytu na podstawie deklarowanej przez
rodziców lub opiekunów prawnych liczby godzin
oraz stawki określonej w ust. 2.
4. W przypadku gdy rodzice lub opiekunowie
prawni zgłosili nieobecność dziecka w przedszkolu
trwającą powyżej 5 dni roboczych, następujących
kolejno po sobie, opłata wniesiona za okres nieobecności dziecka w przedszkolu ulega rozliczeniu
na następny miesiąc.
§3.1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej z
uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania
żywienia dzieci, w wysokości kosztów surowców
zużytych do przyrządzania posiłków ustala dyrektor
przedszkola.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą opłaty za wydawane dziecku posiłki w wysokości ustalonej na podstawie dziennej stawki żywieniowej.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje odpis za wyżywienie za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia absencji dziecka
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Odpis za wyżywienie za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje również gdy absencja dziecka zostanie zgłoszona co najmniej do godz.
830 w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu.
§4. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty, o
której mowa w §2 ust. 2 za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§5. Traci moc uchwała Nr IX/48/99 Rady Gminy
w Mieleszynie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego
przez gminę przedszkola.
§6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mieleszyn.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller

