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UCHWAŁA Nr XLII/401/2009 

 RADY MIEJSKIEJ w HRUBIESZOWIE 

z dnia  27 listopada 2009 roku 

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych                                  

przez Gminę Miejską Hrubieszów 
 
 
 
 
 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, z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Miejska               
w Hrubieszowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów                  
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 
dziennie. 

 
§ 2 

 Za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
obejmujące 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, 
ustala się opłatę miesięczną w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 3 

 Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską 
Hrubieszów świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna 
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 

 

§ 4 

  

 Traci moc Uchwała Nr XIV/116/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 listopada 2007r.        
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych ponad podstawy 
programowe.  
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§ 5 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 
 

 
§ 6 
 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 
 
 

 

 

 

           Przewodniczący 
            Rady Miejskiej 
 

      Grażyna Temporowicz 


