Uchwała Nr XI/105/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

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 późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00 w zakresie podstawy programowej
określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
§ 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy
programowej, o którym mowa w § 1, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze i dydaktyczne:
1) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczający światem,
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny
dziecka,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz
zaspakajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
5) zajęcia z języków obcych,
ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2,10 zł (słownie: dwa
złote 10/100) na kaŜde dziecko.
§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń określonych w § 2 ustalana jest
na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub
prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
realizacji podstawy programowej.
§ 4. Wysokość opłaty, której mowa w § 2 ulega obniŜeniu:
1) o 25% za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola,
2) 50% za trzecie i kolejne dzieci uczęszczające do przedszkola.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 6. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXIX/399/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
30 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
2) uchwała Nr XXXII/440/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22
grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
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