
 

 

UCHWAŁA NR LI/383/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat w przedszkolach, dla których Gmina Kępno jest organem 

prowadzącym 

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. poz. 2203) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina  Kępno, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie. 

§ 2. Określa się wysokość 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 Kępno publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2   

ustawy - Prawo oświatowe, w wysokości 1,00 zł za godzinę zajęć. 

§ 3. Określa się następujące warunki częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego - zwalnia się w wysokości 50 % z opłat, o których mowa w § 2, rodziców uczniów 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

§ 4. Zakres świadczeń, w tym rodzaj i ilość zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę 

programową oraz zasady odpłatności określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem 

przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłat w przedszkolach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 1363). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno. 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie 

(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 marca 2018 r.

Poz. 2073
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