
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/194/2014 

RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów Śląski. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.- Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1, pkt. 

2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada 

Gminy Jordanów Śląski uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Jordanów 

Śląski, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie. 

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określone są w statutach 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,00 złoty za godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Opłata 

nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, 

w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej. 

§ 3. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, 

o której mowa w § 2 podlega obniżeniu: 

1) Za trzecie i każde następne dziecko z jednej rodziny korzystające ze świadczeń przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej – 40% 

2. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 za dzieci objęte kształceniem specjalnym 

lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność. 

3. Zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna 

dziecka, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły podstawowej w formie 

oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnień do zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 3495



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 

R. Zarzycki 
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