
 

 

UCHWAŁA NR XLII/397/2017 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone  

przez Gminę Lubaczów w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

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

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5, 5a i 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lubaczów świadczą dwojakiego rodzaju usługi:  

1) usługi oświatowo-wychowawcze, bezpłatne – polegające na realizacji co najmniej 5 godzinnej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 8:00 do 13:00 na zasadach określonych 

w statucie przedszkola, 

2) usługi opiekuńczo-bytowe, odpłatne – polegające na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad 

dzieckiem zleconego przez rodziców, stanowiące świadczenie wykraczające ponad podstawę programową 

wychowania przedszkolnego i realizowane poza czasem przeznaczonym na jej realizację, tj. od godziny 

7:00 do 8:00 oraz od godz. 13:00 do 16:00. 

§ 2. Na usługę określoną w § 1 pkt 2 składa się:  

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranych przez dziecko zabaw, 

bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach (w tym czasie pomoc przy czynnościach fizjologicznych 

dziecka świadczona jest przez pracowników obsługi), 

2) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnie, indywidualnie wybieranych zabaw na 

wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych 

zabawach, 

3) nadzór nauczyciela w czasie gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój ruchowy dziecka, 

4) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 

artystycznych i okolicznościowych. 

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o którym mowa w § 1 pkt 2 w wysokości 1,00 zł 

(słownie: jeden złoty) za każdą godzinę. 

2. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, 

w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 1 pkt 2. 

3. Szczegółowy zakres odpłatności za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, o których mowa w § 

2 określa umowa zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przed 

lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola. 
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4. Opłata, o której mowa w ust. 1: 

1) dotyczy dzieci w wieku do lat 5; 

2) nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka; 

3) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu naliczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu 

w przedszkolu. 

§ 4. 1. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 ulega 

obniżeniu o 50 % dla każdego drugiego i kolejnego dziecka. 

2. Wójt Gminy Lubaczów może zwolnić rodziców lub opiekunów dziecka z części lub całości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przypadku, gdy nie są w stanie uiścić opłaty ze względu na 

zaistniałe zdarzenie losowe lub uzasadnione względy społeczne. 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 6. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/371/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 24września 2013 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Lubaczów 

w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Roman Cozac 
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