
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/279/2013 

RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

z dnia 27 grudnia 2013 roku 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, 
punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka 

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

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka zapewniają bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach określonych przez dyrektora.  

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony 

w § 1 pobiera się opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.  

§ 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, punkcie przedszkolnym, zasady korzystania z opieki 

przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych, wysokość oraz sposób pobierania opłaty, o której mowa w § 2, 

reguluje umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy rodzicami ( opiekunami prawnymi) a dyrektorem.  

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu, punkcie 

przedszkolnym.  

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym 

z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty 

przedszkolne prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Zenon Kruczek 
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