OBWIESZCZENIE NR XXVI/223/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30
maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym
wymiar bezpłatnych zajęć
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami);
1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr VIII/56/11 Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie,
w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 122
poz. 1960 z dnia 9 czerwca 2011 roku), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
1) uchwałą Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia
czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne,
prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć (Dziennik
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 229 poz. 3943 z dnia 9 listopada 2011 roku).
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Suliński

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 518D2624-7465-4C6F-95FD-15B636C1B71C. Podpisany
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr XXVI/223/12
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr VIII/56/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar
bezpłatnych zajęć.
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz.2572 ze
zmianami), Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 122 poz. 1960 z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz
Nr 229 poz. 3943 z dnia 9 listopada 2011 roku - Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala co następuje :
§ 1. 1. Gmina Stronie Śląskie zapewnia bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki
w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w czasie 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, realizowane są w czasie: od godziny 8.00 do godziny
13.00.
§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia udzielane przez Przedszkole
Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
wspierające prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny dziecka w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć
określonych w § 1.
§ 3. (1) Za świadczenia w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim określone w § 2 ustala się
miesięczną opłatę w wysokości:
1. 4,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeżeli dziecko korzysta ze
świadczeń w wymiarze do jednej godziny dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej;
2. 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeżeli dziecko korzysta ze
świadczeń w wymiarze do dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej;
3. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeżeli dziecko korzysta ze
świadczeń w wymiarze od trzech do czterech godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy
programowej;
4. 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeżeli dziecko korzysta ze
świadczeń w wymiarze większym niż cztery godziny dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy
programowej.
§ 4. Jeżeli w tym samym czasie ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim korzysta więcej niż jedno dziecko w danej rodzinie, wysokość miesięcznej opłaty za kolejne
dzieci wynosi:
1. 75% kwoty określonej w § 3 za drugie dziecko w rodzinie,
2. 50% kwoty określonej w § 3 za trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie.
§ 5. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za świadczenia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, o których
mowa w § 3, określi umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem
prawnym) dziecka.
§ 6. 1. Opłaty, o których mowa w § 3, nie dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim
im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, które ustalane są zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty.
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2. Opłaty, o których mowa w § 3, nie obejmują także kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, takich jak: nauka języków obcych, rytmika, zajęcia teatralne itp.
§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie
ustalenia opłat za niektóre świadczenia Przedszkola im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przypisy:
- § 3 zmieniony przez § 1 uchwały Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 września
2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 229 poz. 3943 z dnia 9 listopada 2011 r.)
zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 1 stycznia 2012 r.
(1)
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