Projekt
z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Miasta Lipna.
Na podstawie 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 14 ust.5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, 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, Nr
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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, 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 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się co
następuje:
§ 1. Gmina Miasta Lipna zapewnia nieodpłatnie wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstaw programowych
wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Ustala się o płatę stałą za Przedszkola Miejskie za świadczenia wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego która obejmuje:
1. zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
2. zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci ( zabawy z wykorzystaniem muzyki, czytaniem bajek, gry
stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze),
3. realizacja programów autorskich i pedagogicznych,
4. czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą, samoobsługą i spożywaniem posiłków,
5. czynności związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci,
6. gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu / spacery i wycieczki/,
7. czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb dzieci,
8. przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych i miejskich imprezach artystycznych.
§ 3. 1. Opłata stała wynosi:
1) - za jedno dziecko z jednej rodziny - 140 zł miesięcznie,
2) - za dwoje dzieci z jednej rodziny - 120 zł za jedno dziecko miesięcznie,
3) - za troje dzieci z jednej rodziny i więcej - 100 zł za jedno dziecko miesięcznie.
2. Opłatę wnosi się miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca z góry.
§ 4. 1. Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustala się w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci
i młodzieży w oparciu o ceny surowców zużytych do przygotowywania posiłków.
2. Dzienną stawkę żywieniową ustala Burmistrz Miasta Lipna w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola.
§ 5. Na wniosek Dyrektora Przedszkola, rodziców lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla rodzin
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będących
70%
w trudnej sytuacji materialnej
Burmistrz Miasta Lipna może zastosować obnizkę opłaty stałej do
jednego dziecka. Warunkiem obniżenia jest spełnienie kryterium dochodowego obowiązującego przy ustalaniu prawa do
świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Lipna na wniosek Dyrektora Przedszkola,
rodziców lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić całkowicie z opłaty stałej.
§ 7. Burmistrz Miasta Lipna może zwolnić z opłaty stałej za przedszkole dzieci rodziców niepełnosprawnych
uczęszczająch do przedszkola posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

3) - za troje dzieci z jednej rodziny i więcej - 100 zł za jedno dziecko miesięcznie.
2. Opłatę wnosi się miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca z góry.
§ 4. 1. Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustala się w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci
i młodzieży w oparciu o ceny surowców zużytych do przygotowywania posiłków.
2. Dzienną stawkę żywieniową ustala Burmistrz Miasta Lipna w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola.
§ 5. Na wniosek Dyrektora Przedszkola, rodziców lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej Burmistrz Miasta Lipna może zastosować obnizkę opłaty stałej do 70% od
jednego dziecka. Warunkiem obniżenia jest spełnienie kryterium dochodowego obowiązującego przy ustalaniu prawa do
świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Lipna na wniosek Dyrektora Przedszkola,
rodziców lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić całkowicie z opłaty stałej.
§ 7. Burmistrz Miasta Lipna może zwolnić z opłaty stałej za przedszkole dzieci rodziców niepełnosprawnych
uczęszczająch do przedszkola posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
§ 8. Zwalnia się z opłaty stałej za świadczone usługi przez przedszkola w tym miesiącu, w którym nieobecność
dziecka obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy i jest wynikiem długotrwałej choroby dziecka.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna oraz Dyrektorom Przedszkoli Miejskich Nr 1, Nr
2, Nr 3, Nr 4 w Lipnie.
§ 10. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/220/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego z mocą obowiazujacą od 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady
Maria Turska
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