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UCHWAŁA NR VI/21/2011
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez gminę Cieszanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, póz. 2572 ze zm.), Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cieszanów w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00 - 13.00. 

§ 2. Warunki korzystania ze stołówek przedszkolnych w tym wysokość opłat za żywienie w przedszkolu ustala 
dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie przepisów obowiązujących w tym 
zakresie. 

§ 3. 1. Odpłatne są świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cieszanów w zakresie wykraczającym 
poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące koszty następujących zajęć 
opiekuńczo -wychowawczych oraz dydaktycznych: 

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko 
zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach; 

2) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka (rozkładanie leżaków i pościeli oraz pomoc przy 
rozbieraniu i ubieraniu się dziecka, świadczona przez pracowników obsługi); 

3) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem (w tym czasie pomoc przy czynnościach fizjologicznych 
dziecka świadczona przez pracowników obsługi); 

4) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym 
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach. 

2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu z tytułu nauczania i wychowania wykraczającego ponad 
podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi: 

- 100 zł. miesięcznie za pierwsze dziecko, 

- 60 zł. miesięcznie za drugie dziecko, 

- trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające jednocześnie do przedszkola zwalnia się z opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr 88/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Cieszanów przedszkoli 
publicznych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 


