
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/224/17 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 punkt 1 lit. a i punkt 2 oraz 

ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z poźn. 

zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice zwane dalej "przedszkolami", 

w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

§ 2. 1. Świadczenia nauczania, opieki i wychowania udzielane przez przedszkola wykraczające poza 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowane w czasie przekraczającym 

czas określony w § 1 są odpłatne. Świadczenia te obejmują: 

1) działalność opiekuńczą dostosowaną do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniającą mu bezpieczne 

funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem, 

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 

3) zabawy aktywizujące, badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

5) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej i nawyków dbania o własne zdrowie, 

6) zabawy rozwijające prawidłową wymowę dziecka, 

7) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci, 

8) wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci, 

9) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach, imprezach artystycznych i organizowanych 

uroczystościach, 

10) zajęcia indywidualne i grupowe. 
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2. Ustala się  opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci 

w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Mysłakowice 

przekraczającą wymiar godzin, o którym mowa w § 1 w wysokości 1 zł. 

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas  

na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, a za trzecie 

i kolejne oraz za dziecko objęte wczesnym wspomaganiem i kształceniem specjalnym opłata ta ulega obniżeniu 

o 100%. 

4. Zmniejszona opłata, o której mowa w ust. 3 przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dyrektor przedszkola został poinformowany o uprawnieniu do ulgi. 

§ 3. 1. Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują 

dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo - 

wychowawczych, o których mowa w  § 2 ust. 1. 

2. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokość odpłatności za świadczenia realizowane poza 

podstawą programową określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem 

(opiekunem prawnym dziecka). 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych 

prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole/szkoła podmioty. 

§ 5. Tracą moc: uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 05.05.2011 r. w sprawie 

określenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mysłakowice  

oraz uchwała  nr XLI/266/13 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zamian  

do uchwały nr VIII/42/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 05 maja 2011 roku w sprawie określenia 

odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mysłakowice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice: 

J. Radomska 
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