
 

 
   Uchwała  Nr XXXIV/191/09  

Rady Gminy Stanin  

z dnia 11 grudnia2009 roku  

 
 

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu                         

 w Staninie i w  Przedszkolu w Tuchowiczu 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn.zm.) w związku z art. 14 ust.5  ustawy   
z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz 2572 z  poźn.zm.) - 
Rada Gminy Stanin uchwala,co następuje :  
                                                

§ 1. 
 
 Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stanin 
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.  
                                                   

§ 2.  
 

Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia w zakresie 
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą 
koszty następujących zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych:  
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,  
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,  
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,   
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.                                   
                                                

 

§ 3. 
                                             

 Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których 
mowa w §2 ustala się w wysokości 0,06% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie odrębnych przepisów.                              
 

 § 4.  

 

 Szczegółowy zakres realizowanych przez Przedszkole świadczeń oraz odpłatności, o których 
mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy:                                                                                                                        
1.Dyrektorem Przedszkola w Tuchowiczu  a rodzicem / opiekunem prawnym/ dziecka. 
2.Dyrektorem Zespołu Szkół w Staninie w skład którego wchodzi przedszkole   a rodzicem      
/ opiekunem prawnym/ dziecka.                                                                         
                                                                                                                                                                                                   

                                                  

 

 

 



 

§ 5.  
 

 

 Traci moc uchwała Nr XX/190/2001 z dnia 29 listopada 2001r w sprawie odpłatności 
za korzystanie z przedszkoli.  
 

§ 6. 
 
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin. 
 

§ 7. 
 
      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego.                           
 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady 
 
                                                                                                Marek  Kopeć 
  
 

 

 


