
UCHWAŁA NR XXXVIII/210/2010  

RADY GMINY KORNOWAC  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kornowac 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572

z późniejszymi zmianami) w związku z artykułem 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Kornowac uchwala: 

§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Kornowac, zwanych dalej przedszkolami.  

§ 2.  1. Ustala się  miesięczną  opłatę  z a  świadczenia przedszkoli przekraczające realizację  podstawy programowej

obejmujące działalność opiekuńczo – wychowawczą oraz dydaktyczną za godzinę zajęć, w szczególności: 

2. Ustala się  miesięczną  opłatę  z a  świadczenia przedszkoli przekraczające realizację  podstawy programowej

obejmujące działalność  opiekuńczo – wychowawczą  oraz dydaktyczną  za godzinę  zajęć za drugie dziecko w rodzinie,

w szczególności: 

3. Zwalnia się z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kornowac trzecie i każde

następne dziecko w rodzinie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.  

§ 4. Uchwał ę  ogłasza się  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń.  

§ 5. Tracą  moc Uchwała Nr XXII/111/2008 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 września 2008r. w sprawie opłat za

świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych oraz Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Gminy Kornowac

z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie ustalenia opłaty  za  świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Kornowac.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.  

1) nauka czytania i pisania – 0,60zł,

2) słuchanie wierszy, bajek i piosenek – 0,60zł,

3) ćwiczenia wspomagające prace mózgu oraz rozwijające sprawność manualną i ruchową – 0,60zł,

4) kształcenie sprawności językowej – 0,60zł,

5) opiekę pedagogiczną – 0,60zł,

6) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem – 0,60zł.

1) nauka czytania i pisania – 0,50zł,

2) słuchanie wierszy, bajek i piosenek – 0,50zł,

3) ćwiczenia wspomagające prace mózgu oraz rozwijające sprawność manualną i ruchową – 0,50zł,

4) kształcenie sprawności językowej – 0,50zł,

5) opiekę pedagogiczną – 0,50zł,

6) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem – 0,50zł.

Przewodniczący Rady Gminy 

Kornowac  

 

Paweł Duda 
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