UCHWAŁA NR XL/265/10
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za świadczenia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
w Brzykowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. 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), Rada Gminy Widawa
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Brzykowie
zwanym dalej punktem przedszkolnym, prowadzonym przez Gminę Widawa w zakresie
nauczania i wychowania, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego
określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest bezpłatny.
2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
ustala się w wymiarze pięciu godzin dziennie.
3. Godziny, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania
przedszkolnego, ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzykowie w ramowym rozkładzie
dnia.
§ 2. Świadczenia punktu przedszkolnego prowadzone przez Gminę Widawa
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, są
odpłatne.
§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia punktu
przedszkolnego w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, według
stawki, w wysokości:
1) 15,00 zł za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych,
organizowanych przez punkt przedszkolny na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzykowie na mocy upoważnienia Wójta Gminy

Widawa, może na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) zwolnić dziecko z całości lub części
opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny (opiekunów
prawnych);
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wnosi się miesięcznie do 15 dnia każdego
miesiąca.
5. W przypadku, gdy do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Widawa
uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców
(opiekunów prawnych) skierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzykowie, opłata
określona w ust. 1 pkt 1 za drugie i każde następne dziecko, wynosi 50% opłaty uiszczonej za
pierwsze dziecko.
§ 4. 1. Odpłatność za wyżywienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmującą koszty
produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków (zwaną dalej
stawką żywieniową) oraz jej podział na poszczególne posiłki, ustala Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Brzykowie w porozumieniu z radą rodziców oraz Wójtem Gminy Widawa na
podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej normy żywieniowe stosowne do wieku
dziecka, rodzaj i liczbę posiłków oraz poziom cen produktów żywnościowych niezbędnych
do przygotowania tych posiłków.
2. Opłatę za wyżywienie wnosi się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa za dany
miesiąc podlega zmniejszeniu za każdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

