
UCHWAŁA NR XXXIII/166/2017
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 
5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojciechowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1a ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rada Gminy 
w Wojciechowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wojciechowice, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 
5 w prowadzonych przez Gminę Wojciechowice oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w § 1 wynosi 1 zł (słownie: jeden złotych) za każdą 
godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust.1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b-e 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Miesięczną wysokość odpłatności ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, 
dziennej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej powyżej 5-ciu godzin 
oraz liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu.

4. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 i 2, nie obejmuję kosztów opłat za korzystanie z posiłków.

5. Szczegółowy zakres świadczeń wykraczających poza podstawę programową, zasady wnoszenia opłat 
miesięcznych za te świadczenia, terminy obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania określa 
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Mieczysław Ozga
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