
RADA !HEJSKA
W MOE

UCHWAŁA NR LXIV/453/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia opiat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Mosina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Opłata miesięczna w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina dotyczy opłaty za świadczenia
wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, które obejmują w szczególności:

1) rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci poprzez udział w zajęciach: muzyczno-tanecznych,
teatralnych i plastycznych;

2) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie;

3) zabawy wspomagające rozwój mowy oraz zabawy pobudzające ciekawość poznawczą i rozwijanie twórczego
myślenia;

4) dowolne zabawy dzieci kształtujące umiejętności społeczne, rozwój emocjonalny, empatię oraz utrwalające
czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

2. Ustala się odpłatność za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację świadczeń
wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wymienione w 1, w wysokości 1,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę.

3. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o których mowa w 1, podlega obniżeniu
o 20 % na drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny.

2. Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który zobowiązany jest
przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki
w opłacie.

4. Na podstawie stawki, o której mowa w 2 oraz zakresu korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których
mowa w 1, dyrektor przedszkola wylicza i podaje do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów dziecka
wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z tych świadczeń.

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

6. Traci moc Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Mosina przedszkoli publicznych.

7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - art.14 ust. 5 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, POZ. 2572
z późn. zm.) upoważnia Radę Miejską w Mosinie do ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające
poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.
Ustawodawca postanowił, że dotychczasowe uchwały, wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty, zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych przez nowelizację, nie dłużej jednak
niż do 31 sierpnia 2014 roku. W związku z tym podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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