
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 

RADY GMINY LUBAŃ 

z dnia 13 września 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe i oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubań 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 1. W przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Lubań przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 

8.00 do 13.00 zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  

2. Poza godzinami, o których mowa w ust. 1, świadczenia realizowane są odpłatnie i obejmują: działania 

opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjono-

wanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:  

a) przygotowanie miejsca do zabawy i wypoczynku;  

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem;  

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powie-

trzu na terenie przedszkolnego placu zabaw;  

d) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej oraz korygujące wady postawy, 

3. przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach arty-

stycznych i okolicznościowych,  

4. zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich oraz innowacji poszerzających podstawę pro-

gramową wychowania przedszkolnego,  

5. gry i zabawy:  

a) wspomagające rozwój fizyczny i psychiczny dziecka;  

b) usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka;  

c) rozwijające zainteresowania dziecka. 

6. przygotowanie posiłków. 

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, ustala 

się opłatę w wysokości 1 zł.  

2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia, które ustala dyrektor przedszkola 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 3. Zasady korzystania ze świadczeń samorządowego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, w tym termin i zasady wnoszenia opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, oraz zadeklarowaną licz-

bę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zwrot opłat za faktyczną ilość pobytu dziecka w przedszkolu określa 
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umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej, a rodzicem lub opiekunem praw-

nym dziecka.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe i oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest przez Gmina Lubań.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań: 

T. Trefler 
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