UCHWAŁA Nr XXXVIII/298/2009
RADY GMINY GNIEWINO
z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu
w Kostkowie oraz w sprawie współdziałania z innymi gminami przy realizacji zadań
związanych z prowadzeniem przedszkoli.
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 oraz art. 74
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
późn. zm.)

Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:
§1
Odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w Samorządowym Przedszkolu w Kostkowie, wykraczające poza podstawę programową
określoną w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) oraz realizowane w wymiarze przekraczającym minimalny
czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynikający
z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze
zm.), ustala się miesięcznie w wysokości 100,00 zł za kaŜde dziecko.

§2
Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci sześcioletnich, które korzystają z przedszkola
w godzinach ponad programowych wychowania przedszkolnego, wnoszą część opłaty stałej w
wysokości 50% kwoty, o której mowa w § 1.

§3
Ustala się opłatę za całodzienne wyŜywienie dziecka w przedszkolu w wysokości
4,00 zł za dzień.

§4
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kostkowie, moŜe przyjmować dzieci zamieszkałe poza
terenem Gminy Gniewino pod warunkiem, Ŝe do przedszkola zostały przyjęte wszystkie
ubiegające
się
o
to
dzieci
zamieszkałe
na
terenie
Gminy
Gniewino
oraz:
1) jeŜeli gmina, na terenie której zamieszkuje dziecko wyraziła zgodę
na partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka w przedszkolu, lub
2) jeŜeli rodzice lub prawni opiekunowie poniosą całość kosztów utrzymania dziecka w
przedszkolu.

§5
Rada Gminy Gniewino wyraŜa zgodę na partycypowanie w kosztach utrzymania,
w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest inna gmina,
dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino, które
nie zostały przyjęte do Samorządowego Przedszkola w Kostkowie, na zasadach i w wysokości
ustalonej w porozumieniu.

§6
Porozumienia, o jakich mowa w § 4 i § 5, w imieniu Gminy zawiera Wójt Gminy Gniewino na
dany rok szkolny.

§7
Wysokość partycypacji w kosztach utrzymania dziecka w przedszkolu, o której mowa w § 4
uchwały,
wylicza
się
na
podstawie
kosztów
poniesionych
na
dziecko
w przedszkolu w roku budŜetowym poprzedzającym rok szkolny, powiększony o wskaźnik
wzrostu towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy będący podstawą
obliczenia kosztów utrzymania dziecka.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9
Traci moc uchwała Nr 165/XXIX/2004 Rady Gminy Gniewino z dnia 3 sierpnia 2004r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wprowadzone przez Gminę Gniewino
w Samorządowym Przedszkolu w Gniewinie z siedzibą w Kostkowie oraz w sprawie
współdziałania z innymi gminami przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem
przedszkoli.
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dnie 01 lutego 2009 r.
z tym, Ŝe § 2 wchodzi w Ŝycie z mocą od 01 września 2009 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Maria Korkosz

