
Projekt

z dnia  6 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późn.zm.) art.14 ust.5 w związku z art.6 ust.1 i art. 67 a ust.1-4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty( Dz.U.z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Kluczbork §2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli w zakresie nauczania, wychowania 
i sprawowania opieki nad wychowankami, udzielane w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 , są 
odpłatne.Opłata za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola w czasie przekraczjącym 
5 godzin dziennie obejmuje cześć  kosztów opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w 
szczególności : 

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne  
funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem: 

a) przygotowania miejsca i zapewnienia dziecku warunków  do zabawy, wypoczynku, snu i spożycia posiłku, 

b) nadzoru nauczycieli i pracowników obsługi nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie spożywania przez 
dziecko posiłków, 

c) nadzoru nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym 
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, 

2) korekcyjno-kompensacyjnych , umożliwiających dziecku osiagnięcie dojrzłości szkolnej, 

3) umożliwiających relizację prgramów autorskich i innowacji poszerzajacych postawę programową , 

4) gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka ,usprawniających i korygujących 
wady wymowy dziecka , rozwijających zainteresowanie dziecka otaczjącym go światem oraz umożliwiające 
dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny, 

5) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie  
rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych , o której mowa w ust.1,  udzielanych 
w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się  opłatę w wysokości: 

1) 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy ) za dziecko korzystające z tych świadczeń, 

2) 0,50 gr (pięćdziesiąt groszy) za drugie i kolejne dziecko z rodziny korzystające równocześnie ze świadczeń 
w przedszkolu lub grupach wczesnoprzedszkolnych gminy Kluczbork, 

3) 0,70 gr (siedemdziesiąt groszy) za trzecie dziecko w rodzinie w ramach programu "Kluczbork dla rodziny + 
"po okazaniu karty "Rodzina +". 

3. Opłata o ktorej mowa w ust.2 ulega obniżeniu o 99% za czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, oraz dziecko 
niepełnosprawne w ramach programu "Kluczbork dla rodziny+" po okazaniu karty " Rodzina +". 
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4. Opłata , o której mowa w ust.2 ulega obniżeniu o 50% za dziecko z rodziny, która korzystaze świadczeń 
z pomocy  społecznej na podstawie art.36 pkt 1 lit.a i b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. 
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm), tj. z zasiłku stałego i zasiłku okresowego - w czasie ich 
pobierania.Podstawą zastosowania tej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń , wydana 
prze właściwy organ wymieniony w art.110 ust.7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej. 

5. Decyzję o obniżeniu opłaty, o której mowa w ust.3 i 4 podejmuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego  
dyrektor przedszkola. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia
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