
 

 

UCHWAŁA NR LI/422/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat 

w prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski przedszkolach  

i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) art.13 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 20016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 ze zm.) oraz art.52 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. W przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę 

Baranów Sandomierski uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 

5 godzin dziennie. 

2. Wychowanie przedszkolne w zakresie określonym w ust.1 realizowane jest w godzinach ustalonych 

przez dyrektora Zespołu w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa z oddziałami 

przedszkolnymi. 

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć określony w §1, z których korzysta uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 

1 złotych. 

2. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn: stawki 

godzinowej, o której mowa w ust.1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej ponad wymiar określony w §1 ust.1 w skali miesiąca, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. W przypadku gdy z tej samej rodziny  do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

na terenie Gminy Baranów Sandomierski  uczęszcza więcej niż dwoje dzieci, zwalnia się z opłaty, o której 

mowa w ust.1, trzecie i następne dzieci. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLV/316/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 20 sierpnia 

2013 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 

Baranów Sandomierski oraz Uchwała Nr XXXIII/263/16 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim  

z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne prowadzone przez Gminę Baranów Sandomierski. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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