
UCHWAŁA Nr XLI/218/2010 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 23 września 2010 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole  

w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów. 

Na podstawie art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 oraz art. 67a ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez gminne przedszkole prowadzone przez gminę Baranów w zakresie podsta-

wy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

§ 2. Za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania 

przedszkolnego ustala się opłatę miesięczną w wysokości 154,00 złotych od jednego dziecka. 

§ 3. Opłata obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawę pro-

gramową wychowania przedszkolnego, realizowane w szczególności, jako: 

1. gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, pamięci, uwagi, wyobraźni; 

2. zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka; 

3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne u dzieci; 

4. zajęcia i gry ruchowe wspomagające rozwój dziecka. 

§ 4.1. Opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się z góry do dnia 10 każdego miesiąca, w którym udzielane są 

świadczenia, z wyjątkiem września 2010, gdzie opłatę wnosi się do 30 września 2010r. 

2. Opłaty nie wnosi się, gdy absencja dziecka trwa cały miesiąc kalendarzowy. 

§ 5. W przypadku, gdy do tego samego przedszkola uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, odpłatność 

za drugie dziecko wynosi 70% ustalonej stawki opłaty za dany miesiąc. Za trzecie i kolejne dziecko z tej sa-

mej rodziny odpłatność wynosi 50% ustalonej stawki za dany miesiąc. 

§ 6. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę 

godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o 

których mowa w § 3. 

§ 7. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów żywienia i kosztów zajęć dodatkowych, w szcze-

gólności: nauki języków obcych, rytmiki, logopedii, itp. 

§ 8.1. Opłatę za żywienie dziecka ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 

2. Opłatę za żywienie, o której mowa w ust. 1 wnosi się z góry do dnia 10 każdego miesiąca, w którym 

udzielane są świadczenia, z wyjątkiem za wrzesień 2010, gdzie opłatę wnosi się do 30 września 2010r. 

3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nie-

obecności, z wyłączeniem, pierwszego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu. 

§ 9.1. Należności za pobyt dziecka w przedszkolu ustalone według zasad określonych w uchwale pono-

szą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

2. Pobór należności zapewnia dyrektor przedszkola. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

dr Radosław Karasiewicz Szczypiorski 

 


