
UCHWAŁA NR XXXIV/277/2010  

RADY GMINY JELEŚNIA  

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Jeleśnia.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1,art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust.5 ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) Rada 

Gminy Jeleśnia uchwala co następuje : 

§ 1.  1. Wprowadza się odpłatność za świadczenia dodatkowe realizowane przez przedszkola

publiczne prowadzone przez Gminę Jeleśnia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Opłata za świadczenia dodatkowe obejmuje następujące zajęcia opiekuńczo -dydaktyczno-

wychowawcze : 

§ 2.  1. Opłata za dodatkowe świadczenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze 

wymienione w § 1 ust.2, uzależniona jest od czasu trwania zajęć i wynosi 1,80 zł za godzinę 

każdego rodzaju zajęć. 

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn zajęć stawki wskazanej w ust.1. Liczba godzin

zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu określona zostanie w umowie cywilnoprawnej 

zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.  

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/257/09 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 grudnia 2009r. 

w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za świadczenia prowadzonych przez gminę 

przedszkoli publicznych oraz traci moc uchwała Nr XXV/210/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 

grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli 

publicznych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym upłynął 14-to dniowy termin od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

a) zajęcia wynikające z programów autorskich,

b) zajęcia relaksacyjno – wyciszające,

c) nauka czytania i pisania,

d) opieka pedagogiczna.

Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy 

mgr inż. Ryszard Nowak 
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