
  

UCHWAŁA NR XIX/136/17 

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym  

przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  

Gminę Lipsk 

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

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku 

uchwala co następuje: 

§ 1. Samorządowe Przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Lipsk zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1 Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 1 zł za każdą pełną godzinę dla dzieci w wieku do lat 5.  

2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. 

3. Stawkę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą zadeklarowaną przez rodziców godzinę pobytu 

dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w godzinach  

pracy przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

4. Miesięczna wysokość opłaty za udzielane świadczenia ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa 

w ust. 1, zadeklarowanej przez rodziców dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu  

lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego  

nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu  

lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych  

na życzenie rodziców przez inne niż przedszkolne podmioty. 

6. Zakres realizowanych przez przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej świadczeń 

o których mowa w § 2 ust. 1 i ich dzienny wymiar deklarowany przez rodziców, a także zasady obliczania, 

przyjmowania i zwrotu opłaty za przedmiotowe świadczenia określi umowa cywilno-prawna, zawierana  

pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły a rodzicami. 

7. Opłatę, o której mowa w ust. 4 wnosi się do 15 dnia danego miesiąca świadczenia usług. 

8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 

opłata, o której mowa w ust. 4 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdą godzinę absencji w miesiącu 

następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne. 
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§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/243/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Lipsku prowadzone przez Gminę 

Lipsk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 2170). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 

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

Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Wojciech Marek Protasiewicz 
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