Projekt
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RACZKI
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Raczki dla dzieci w wieku do lat 5
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948) i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć mowa jest o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Raczkach
prowadzony przez Gminę Raczki;
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach przy której
zorganizowano Punkt Przedszkolny;
3) podstawie programowej - należy przez to rozumieć bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1 Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadzone są przez cały rok szkolny od poniedziałku do
piątku z wyjątkiem wakacji letnich.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 8 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację
bezpłatnej podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
3. Godziny realizacji podstawy programowej określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
§ 3. 1. Udzielane przez punkt przedszkolny świadczenia wykraczające poza bezpłatną podstawę
programową i czas jej realizacji podlegają comiesięcznej opłacie rodziców dziecka w wieku do lat 5, którzy
decydują o korzystaniu z tych świadczeń przez dziecko w czasie pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym.
2. Obowiązkiem opłaty, o której mowa w ust. 1, objęte są następujące zajęcia:
1) nauka religii;
2) nauka języka angielskiego;
3) zajęcia korekcyjne;
4) zajęcia logopedyczne;
5) zajęcia taneczno-rytmiczno-ruchowe.
§ 4. 1. Koszt każdej godziny korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 3 wynosi 1 zł
i podlega waloryzacji wskaźnikiem równym średniorocznemu wskaźnikowi cen, towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby
godzin i stawki godzinowiej, o której mowa w § 4.
3. Odpłatność za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym, o której mowa w § 4 płatna jest do 10-go
każdego miesiąca i nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci naliczanych odrębnym trybem.
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4. W przypadku nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym zwrotowi podlega stawka dzienna za
każdy dzień nieobecności.
§ 5. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń, ich dzienny wymiar deklarowany przez
rodziców dziecka określi umowa zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr X/51/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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