
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/204/16 

RADY GMINY KAŹMIERZ 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1954 i poz. 1985) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze  5 godzin tj. w godzinach 8.00 – 13.00. 

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaźmierz za 

opiekę, naukę oraz wychowanie dla dzieci w wieku do 5 lat są odpłatne i wynoszą 1 zł (słownie: jeden zł) za 

każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć dziecka w przedszkolu. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 

wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. 1. Ustala się ulgę w opłatach, o których mowa w § 2 ust. 1 w przypadku równoczesnego posyłania do 

przedszkola więcej niż jednego dziecka z rodziny. Opłata miesięczna przy drugim i kolejnym dziecku wynosi 

50 % stawki określonej w ust. 1. 

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 

zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego 

zwolnienia. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2, ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIV/255/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 

określenia bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Kaźmierz (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 roku poz. 1373). 

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

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Arleta Wojciechowska  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 8335
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