UCHWAŁA NR XI/73/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone
przez Gminę Lądek-Zdrój, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1597 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r o systemie oświaty (tj. z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala
co następuje:
§ 1. Gmina Lądek-Zdrój zapewnia bezpłatne świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej,
zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 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), w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój,
realizowanych bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują zajęcia opiekuńczowychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniając mu bezpieczne
funkcjonownie w przedszkolu i poza nim;
a) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczynkiem dziecka,
b) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu,
na terenie przedszkolnego placu zabaw,
2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapeutyczne i profilaktyczne, pozwalające dziecku osiągnięcie
dojrzałości szkolnej;
3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkonych i środowiskowych konkursach, imprezach
artystycznych i okolicznościowych;
4) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go
światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój społeczny i emocjonalny.
2. Ustala się opłatę za jedną zrealizowaną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości:
1) za jedną godzinę zajęć - 5 zł;
2) za dwie i więcej godzin zajęć - 3 zł za każdą godzinę.
§ 3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za świadczenia określone w § 2, zawierać będzie umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.
§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 2, nie dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia, które określasię zgodnie
z art. 67a ustawy o systemie oświaty.
2. Opłaty, o których mowa w § 2, nie dotyczą też opłat za zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, takich jak języki obce itp.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLII/334/10 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 marca 2010 r.w sprawie
opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty jej opublikowania, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
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Uzasadnienie
Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 maja 2011 r. (wpłynęło 27.05.2011) została
uchylona uchwała Nr XLII/334/10 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju. Prokurator stwierdził niezgodność
w/w uchwały z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stwierdzając, że "... nie określa
ona w sposób precyzyjny świadczeń udzielanych przez przedszkola, wykraczających poza zakres podstawy
programowej i nie określa wysokości opłat, odpowiadającym każdemu z tych świadczeń." Stosując się do wniosku
Prokuratora Rejonowego, Burmistrz Lądka-Zdroju przygotował projekt uchwały, który zawierazalecane zmiany.

Burmistrz Lądka-Zdroju
mgr
inż. Kazimierz Szkudlarek
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