
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/201/2017 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna 

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

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. nr 446 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Leśna zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00.  

W tym czasie przedszkola realizują zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Leśna w zakresie 

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1 są odpłatne. 

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające 

prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające wszechstronny rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 

2) zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka; 

3) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem; 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 

5) zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym. 

4. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, 

udzielanych w czasie godzin pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna, ustala się opłatę 

w wysokości 1,00 zł. 

§ 2. Zasady korzystania z usług przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Leśna, w tym terminy 

i zasady wnoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 4 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy 

dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 624



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady: 

S. Marczyński 
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