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UCHWAŁA NR LX/54/2010
RADY GMINY LYSKI

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 
5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lyski 
uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

1. Ustala się odpłatność, wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, korzystających ze świadczeń 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski, które przekraczają zakres realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, określoną odrębnymi przepisami. 

2. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
oraz dydaktyczne: 

1) gry i zabawy z wykorzystaniem komputera –1,5zł, za jedną godzinę zajęć, 

2) nauka języka obcego – 1,5 zł, za jedną godzinę zajęć, 

3) zajęcia z rytmiki – 1,5 zł, za jedną godzinę zajęć, 

4) zajęcia z wiedzy o regionie – 1,5 zł, za jedną godzinę zajęć, 

5) zajęcia relaksacyjne –1,5zł, za jedną godzinę zajęć. 

3. Możliwości odbywania zajęć, określonych w ust. 2, wyznacza oferta edukacyjna każdego z przedszkoli. 

§ 2. 

Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkola, w zakresie przekraczającym realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz odpłatności, o której mowa w § 1, określa umowa cywilnoprawna 
zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XL/41/2001r. Rady Gminy w Lyskach z dnia 26 października 2001r. z późniejszymi 
zmianami, w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. 
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§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lyski 

inż. Krystian Widenka


