
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/243/2016 

RADY GMINY KRASNE 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat pięciu w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14, ust. 5pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2016 r., poz.1943z późn. zm.) 

Rada Gminy Krasne 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się, że przedszkola prowadzone przez Gminę Krasne zapewniają  bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze pięć godzin 

dziennie od poniedziałku do piątku, w czasie określonym w statucie jednostki. 

§ 2. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w § 1 wynosi 1 zł  za każdą rozpoczętą godzinę. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa 

w art. 14 ust. 5b ustawy o systemie oświaty  (Dz.U. z 2016 r, poz. 1943 z późn. zm.). 

§ 3. 1. Miesięczna wysokość  opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki 

godzinowej, o której mowa w § 2  oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów  dziecka, liczby 

godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas realizacji podstawy programowej. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1 podlega obniżeniu 

za każdy dzień absencji. 

§ 4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza z tej samej rodziny dwoje dzieci i więcej, opłatę, o której 

mowa w § 2, obniża się o 50% na drugie i kolejne dziecko. 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia. Odpłatność za wyżywienie ustala 

dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym. 

§ 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 

udzielanych przez przedszkola, oraz wysokość i sposób  pobierania opłat za świadczone usługi regulują statut 

przedszkola i umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami, opiekunami prawnymi, a dyrektorem. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr LI/347/2014  Rady Gminy Krasne z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie opłat 

za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę 

Krasne. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, i ma zastosowanie do opłat należnych od 1 stycznia 2017 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

 

Marian Jachowicz 
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