UCHWAŁA NR XXVI/321/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szemud.
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a w związku
z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego
oraz oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Szemud w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie
publicznego przedszkola, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej.
2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane przez
publiczne przedszkola, publiczne innej formie wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne przy
szkole podstawowej poza godzinami przypadającymi na bezpłatną podstawę programową wychowania
przedszkolnego a w szczególności:
1) zajęcia badawcze, rozwijające indywidualne zainteresowania dziecka (np. programy ekologiczne,
regionalne, informatyka),
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dziecka : plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci),
3) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka (np. logopedyczne, terapii pedagogicznej),
4) przygotowanie do organizowanych przez przedszkole uroczystości,
5) realizacja autorskich programów własnych przedszkola oraz informacji pedagogicznych.
§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę korzystania
ze świadczeń.
2. Opłatę oblicza się, co miesiąc, jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń, deklarowanej przez
rodziców/prawnych opiekunów, przekraczającej wymiar określony w § 1 oraz stawki określonej w ust. 1.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 3. Niniejsza uchwała obejmuje dzieci w wieku do lat 5.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LVI/569/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej lub inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Szemud.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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