
UCHWAŁA Nr XXXIV/202/2009 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 14 września 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie. 

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

(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez Gminne Przedszkole w Baranowie zwane dalej Przedszkolem prowadzone 

przez gminę Baranowo w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie 

w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Za świadczenia Przedszkola, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 

prowadzone są za odpłatnością. Są nimi: 

1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkol-

nego, 

2) wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygo-

towania posiłków. 

§ 3. Świadczeniami, o których mowa w § 2 ust. 1 są: 

1) zabawy konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną, 

2) gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 

4) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci, 

5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 

6) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

§ 4. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się w łącznej miesięcznej wysokości 110,00zł 

od 1 dziecka. 

§ 5. Opłaty, o której mowa w § 4 uchwały, nie pobiera się w przypadku udokumentowanego okresu cho-

roby dziecka trwającego co najmniej dwa pełne miesiące kalendarzowe. 

§ 6.1. Świadczenia za wyżywienie, o których mowa w § 2 ust.2 są odpłatne  w części odpowiadającej 

kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków, zwanym dalej „stawką 

żywieniową”. 

2. Koszty korzystania z posiłków są ustalane zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty. 

3. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa podlega zwrotowi. 

§ 7. Opłaty, o których mowa w § 4 i § 6 wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia mie-

siąca, którego opłata dotyczy. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXIV/143 /2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2008r. w spra-

wie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie (Dziennik Urzędowy Województwa 

Mazowieckiego Nr 213, poz. 8760). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

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

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Jerzy Symołon 


