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UCHWAŁA NR LXVII/1153/2010
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2009r. nr 4,poz.17) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. 1)Ustalić opłatę za dodatkowe świadczenia na rzecz dziecka w prowadzonym przez gminę Czeladź 
przedszkolu w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

2)Świadczenia, o których mowa w ust.1, przekraczające podstawę programową w wysokości 5 godzin dziennie 
wychowania przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 4, poz. 17), obejmują: naukę czytania i pisania, rytmikę, 
muzykoterapię, zajęcia komputerowe, czynności opiekuńcze świadczone poza zakresem podstawy 
programowej. 

3)Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin dodatkowych zajęć, o których mowa w ust. 2, 
i stawki określonej w ust.1 niniejszej uchwały. 

4)Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna 
zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka. 

5)Opłata, o której mowa w § 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych w zakresie 
nauki języków obcych. 

6)W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podlega 
dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub 
opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/479/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia 
stawki żywieniowej i stałej opłaty w przedszkolach prowadzonych przez gminę Czeladź i zasad zwalniania z tych 
opłat. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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