
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/175/17 

RADY GMINY ŁOMŻA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez 

gminę Łomża 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b w związku z art. 5c pkt 1  oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Łomża zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się w wymiarze 

5  godzin dziennie. 

§ 2. Świadczenia punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łomża w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1, są odpłatne  

dla dzieci w wieku do lat 5 i obejmują w szczególności: 

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka; 

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, 

emocjonalnej i społecznej; 

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 

4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych; 

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka. 

§ 3. 1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których 

mowa w § 2, ustala się w wysokości 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100). 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć 

i stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1. 

3. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez drugie dziecko ze świadczeń, 

o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 0,80 zł (słownie złotych: zero 0,80/100), za trzecie i kolejne 

dziecko w wysokości 0,40 zł (słownie złotych: zero 0,40/100), w przypadku uczęszczania do punktów 

przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest gmina Łomża. 

4. Zmniejsza się o 50% wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 i 3, w sytuacji gdy z usług punktu 

przedszkolnego korzysta dziecko z rodziny objętej Programem „Karta Dużej Rodziny”. 

5. Podstawą udzielenia zniżki wskazanej w ust. 4 jest przedłożenie dyrektorowi szkoły, przy której działa 

punkt przedszkolny do wglądu „Karty Dużej Rodziny”. 
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§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia organizowanego w punktach 

przedszkolnych. 

§ 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 

udzielanych przez przedszkole oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi regulują 

regulaminy punktów przedszkolnych i umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami 

prawnymi), a dyrektorem szkoły przy której działa punkt przedszkolny. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/150/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 

wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łomża (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4663). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mieczysław Kuzia 
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