
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/374/14 

RADY GMINY NAWOJOWA 

z dnia 17 lipca 2014 roku 

w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nawojowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz 594 z póź. zm.) oraz art. 6 ust 1 pkt 2 w związku z art. 5c 

pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

a) przedszkolu publicznym – należy przez to rozumieć przedszkole publiczne, a także oddział przedszkolny 

przy szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Nawojowa, 

b) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub inna osobę, której sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) 

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Nawojowa zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla danego oddziału ramowy 

rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola 

§ 3. 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych w wymiarze 

przekraczającym czas zajęć o którym mowa w §2 ustala się w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100) 

za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. 

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

w art. 14 ust 5b ustawy. 

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w §3 naliczana będzie w oparciu o deklaracje rodziców dotyczącą pobytu 

dziecka w przedszkolu. 

2. Opłata, o której mowa w §3 nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się według 

odrębnych przepisów. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2011 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. 

  

  Przewodniczący Rady 

Jacenty Skrzypiec 
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