
UCHWAŁA NR LII/1192/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie ustalania opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone 

przez Gminę Bielsko – Biała. 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.

8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362

z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.

z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) 

Rada Miejska  

p o s t a n a w i a 

§ 1.  1. Ustala się częściową odpłatność  miesięczną za świadczenia dodatkowe realizowane przez

przedszkola prowadzone przez Gminę  Bielsko – Biała w zakresie przekraczającym realizację  podstawy

programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Opłata za świadczenia dodatkowe obejmuje następujące zajęcia: 

§ 2.  1. Opłata za dodatkowe świadczenia wymienione w § 1 ust. 2 uzależniona jest od czasu

trwania zajęć i wynosi 1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

2. Na podstawie stawki określonej w ust. 1 oraz ilości godzin pobytu dziecka na zajęciach zostanie

ustalona wysokoś ć  miesięcznej opłaty za korzystanie z dodatkowych świadczeń  realizowanych przez

przedszkole.  

3. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez

przedszkole świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola

a rodzicami (opiekunami prawnymi).  

§ 3.  1. Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której mowa w § 2: 

2. Zwolnieniu z wnoszenia opłaty, o której mowa w § 2 podlegają: 

3. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia.

4. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Bielsko – Biała, a uczęszczających do

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko – Biała, nie stosuje się ust. 1 – 3.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/1494/2005 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 30 sierpnia 2005

roku w sprawie odpłatności oraz zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Bielsku – Białej.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska - Białej.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2010 roku.  

1) realizowanie programów autorskich oraz innowacji pedagogiczno - organizacyjnych,

2) organizowanie wycieczek i imprez okolicznościowych,

3) organizowanie zajęć relaksacyjno – wyciszających,

4) organizowanie zaję ć  profilaktycznych z udziałem logopedy, pedagoga i innych specjalistów

w zakresie stymulacji rozwoju psycho – ruchowego, 

5) organizowanie zajęć terapeutycznych i zdrowotnych z udziałem psychologa, nauczyciela gimnastyki

korekcyjnej i innych specjalistów w zakresie stymulacji rozwoju zdrowotnego, 

6) organizowanie dodatkowej obsługi podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie wykonywania

świadczeń przekraczających podstawę programową. 

1) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, których dochód netto na

osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i którym

przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego, 

2) dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola, z rodzin niespełniających kryterium,

o którym mowa w pkt 1, 

3) dla dzieci z rodzin zastępczych.

1) dzieci z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji materialno - bytowej, których dochód netto na

osobę  w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i którym Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu, 

2) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jarosław Klimaszewski 
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