UCHWAŁA NR XXIX/263/14
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 20 czerwca 2014r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Widawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), w związku
z art. 14 ust. 5 i ust. 5a-5f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010
r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r.
poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650
oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598 i poz. 642) oraz art. 12 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Przedszkolu, należy przez to rozumieć publiczne
przedszkole prowadzone przez Gminę Widawa.
§ 2. Przedszkole, dla którego Gmina Widawa jest organem prowadzącym, zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. Korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza
czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o której mowa w § 2,
jest odpłatne.
§ 4. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą
godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.
2. Opłata pobierana jest w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki opłaty
i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających
wymiar określony w § 2 ust. 1.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest przez rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka
w Przedszkolu.
§ 5. 1. W przypadku jednoczesnego korzystania ze świadczeń placówki więcej niż
jednego dziecka z rodziny, opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 50% wysokości
ustalonej opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Dla rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko opłatę, o której
mowa w § 4 ust. 1 obniża się dodatkowo o 25% z uwzględnieniem zniżek określonych w § 5
ust. 1.
§ 6. 1. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia przedszkola, o których
mowa w § 4, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem Przedszkola
a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.
2. Rodzic (prawny opiekun) dziecka w „Deklaracji kontynuacji wychowania
przedszkolnego” lub we „Wniosku zgłoszenia kandydata do przedszkola”, deklaruje dzienną
liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola w danym roku szkolnym.
§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy Widawa z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Widawa oraz uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Widawa z dnia
29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widawa.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie od 1 września 2014 r.

