
UCHWAŁA NR XXI/157/09  

RADY GMINY PŁASKA  

z dnia 31 sierpnia 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Płaska. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 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, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,

Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r.

Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Płaska.  

§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” używa się w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17). 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3. 1. Opłaty za świadczenia publicznych oddziałów przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę, które nie mieszczą się zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

obejmują: 

2. Począwszy od dnia 1 września 2009 r.: 

§ 4. Dyrektorzy szkół mogą występować o zmianę wysokości opłat, o których mowa, w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, 

przedstawiając Wójtowi Gminy Płaska stosowny wniosek w tej sprawie.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego.  

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Płaska;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę;

1) opłatę za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez poszczególne oddziały 

przedszkolne, a wykraczające poza zakres zajęć określonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

2) opłatę za żywienie dzieci tzw. „wsad do kotła”.

1) opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, ustala się w wysokości 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych);

2) opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, ustala się w wysokości dziennej stawki żywieniowej wynoszącej 4,50 zł. 

(słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy) 

3) opłacie miesięcznej - należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za świadczenia 

realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalanej na podstawie stawki 

godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Dariusz Ciężkowski 
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