Uchwała Nr XII/73/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 3 sierpnia 2011 roku 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala,
co następuje:
§ 1
W Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie i Samorządowym Przedszkolu w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, zwanymi dalej „przedszkolami”, prowadzonymi przez Gminę Pacanów, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, obejmujące realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez 5 godzin dziennie
w godzinach ustalonych przez Dyrektorów Samorządowego Przedszkola w Pacanowie i Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy.

§ 2
	Przedszkola w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 udzielają odpłatnych świadczeń
w zakresie:

	realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie fachowej opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających rozwój fizyczny dziecka,
	gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój ruchowy dziecka,
gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
zajęć rozwijających plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
	zajęć rozwijających zdolności twórcze, wspierające indywidualne zainteresowania,
	zajęć utrwalających nawyki higieniczno-zdrowotne i zasady bezpieczeństwa.
2. Ustala się opłatę za 1 godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 w wysokości 1,00zł (słownie: jeden złotych 00/100 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę.
3. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w danym miesiącu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, dokonywana będzie przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na rachunek bankowy Gminy Pacanów do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
5. Zasady odpłatności za dodatkowe świadczenia określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów, Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Pacanowie oraz Dyrektorowi Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych
w Wójczy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr 91/99 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie zasad
i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli w Gminie Pacanów.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki




UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 3 sierpnia 2011 roku 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

	Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991), uchwała Nr 91/99 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 listopada 1999 roku
w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli w Gminie Pacanów zachowuje swoja moc jedynie do 31 sierpnia 2011 roku.
	Zmieniony w/w ustawą art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. ponad 5 godzin dziennie.
	W związku z powyższym w projekcie nowej uchwały sprecyzowano zakres usług oferowanych przez przedszkola proponując wprowadzenie opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka ponad wymiar podstawy programowej.
Stawkę godzinową pobytu dziecka w przedszkolu ustalono w następujący sposób:
	25 godz. – tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela przedszkola,
	4,16 – współczynnik określony w § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
	2550 zł – planowana od 01.09.2011r. stawka wynagrodzenia minimalnego nauczyciela mianowanego.


25 godz. x 4,16 = 104
2550 zł : 104 = 24,52 zł (stawka za godzinę ponadwymiarową nauczyciela mianowanego)
24,52 : 25 dzieci (maksymalna liczba dzieci w grupie przedszkolnej) = 0,98 w zaokrągleniu 1,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów, uważa się za zasadne.

