UCHWAŁA NR XXXI/280/09
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „ PSZCZÓŁKA MAJA ” w Pszczółkach, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Dz.U. Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr
48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223,poz.1458 ,
z 2009 Nr 52 , poz. 420) oraz art.14 ust.5w związku z art. 6 pkt 1 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 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791 i Nr 120,
poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292, z 2008 r.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 i Nr 56, poz.458) Rada Gminy Pszczółki uchwala, co
następuje:
§ 1. Gmina zapewnia nieodpłatnie wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie 5- godzinnych podstaw
programowych.
§ 2. Odpłatność za świadczenia przedszkola, przekraczające podstawy programowe, o których mowa w § 1,
obejmuje:
1. koszty miesięczne surowców zużytych do przygotowania posiłków, których wysokość ustala się
z uwzględnieniem racji pokarmowych, odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci
w wieku od 3 do 6 lat. Stawka żywieniowa odpowiada wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do
przygotowania posiłków.
2. koszty miesięczne przygotowania posiłków na 1 dziecko, wynikające z wynagrodzeń i pochodnych od płac
pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu posiłków : śniadanie- 19,70 zł, obiad- 47,80 zł, podwieczorek -13,00
zł .
3. koszty miesięczne przypadające na 1 dziecko, zajęć opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych w czasie
przekraczającym podstawy programowe, o których mowa w §1 wynikające z wynagrodzeń i pochodnych od płac
pracowników obsługi oraz nauczycieli pracujących w czasie ponad podstawę programową :
1) w czasie od godz.12.30 do 14.00 za poobiedni odpoczynek lub zabawy na świeżym powietrzu albo
w przedszkolu oraz różne sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju
i wspomagania - 103,30 zł,
2) w czasie od godz. 14.00 do 17.00 zabawy na podwórku lub w przedszkolu wynikające z własnej aktywności
dziecka oraz wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i wspomaganie dzieci z dysfunkcjami - 128,50 zł.
4. Rodzic ma prawo wyboru świadczeń określonych w ust.2 i 3.
§ 3. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do obniżenia, w uzasadnionych przypadkach, odpłatności za
korzystanie dziecka z przedszkola.
§ 4. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do opracowania szczegółowego regulaminu odpłatności za korzystanie
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dziecka z Przedszkola Gminnego "PSZCZÓŁKA MAJA" w Pszczółkach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
UZASADNIENIE
W dniu 23.10.2009 r. Wojewoda Pomorski nadesłał pismo , z którego wynika , że w Uchwale Nr XXVIII/262/09
Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego
„PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki , brak jest
szczegółowego wskazania, za jakie świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
pobierane będą opłaty i w jakiej wysokości. Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest podjęcie nowej uchwały
uwzględniającej konkretne świadczenia z określeniem ich kosztu.
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