
UCHWAŁA NR  XXIV/151/2012 
 

RADY GMINY Ga ć 
 

z dnia 29 sierpnia 2012 roku  
 
   
 
w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkty 
Przedszkolne dla  których organizatorem jest  Gmina Gać  . 
 
   
 
   
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  z poz. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz. 
zm.)uchwala się, co następuje: 
 
  
 
§ 1. Świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny prowadzony przez Gminę Gać                      
w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach 
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 
 
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny w czasie przekraczającym wymiar 
zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne. 
 
2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki obejmuje w szczególności: 
 
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich 
zainteresowania, 
 
2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 
 
3) zajęcia z j. angielskiego,  rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, 
 
4) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, 
 
5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, 
 
6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, 
 
7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających 
podstawę programową. 
 
3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości  5 
złotych  



 
§ 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez punkt przedszkolny świadczeń, o których 
mowa w § 2 ust.1 oraz zasady odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy 
dyrektorem ZEAPO  a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 
 
2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc 
odpowiednią kwotę 
 
wymienioną w § 2 ust. 3 przez liczbę godzin pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym w 
czasie przekraczającym wymiar zajęć realizujących podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. 
 
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
 
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor zespołu szkół 
w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać . 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


