
UCHWAŁA NR XXXVIII/198/10  

RADY GMINY KOSZARAWA  

z dnia 15 lutego 2010 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Koszarawa.

Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. 

z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ,art.40 ust.1, art.41 

ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Koszarawa uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za następujące świadczenia realizowane w przedszkolach publicznych, 

prowadzonych przez Gminę Koszarawa, wykraczające poza podstawę programową wychowania 

przedszkolnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. 
W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Z 2009r. nr 4 poz.17) 

a) realizacja programów autorskich, innowacje pedagogiczne, 
b) zajęcia relaksacyjno- wyciszające,  

c) zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne, zdrowotne ( logopedia, opieka psychologiczno- pedagogiczna), 

d) nauka czytania i pisania, 
e) zajęcia czytelnicze w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”,  
f) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych 

i środowiskowych. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 1 uzależniona jest od czasu trwania zajęć i wynosi za jedną 
godzinę rozpoczętych zajęć – 0,80 zł.  

3. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania 

umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem 

tego przedszkola a rodzicem ( opiekunem prawnym) dziecka. 

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest na podstawie stawki 

godzinowej, o której mowa jest w pkt. 2 Uchwały oraz deklarowanej przez rodziców ( opiekunów 
prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy 
programowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/160/09 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 luty 2009 roku w sprawie 

opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszarawa zmieniona 

Uchwałą Nr XXXIV/184/09 z dnia 1 grudnia 2009 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym upłyną 

14- to dniowy termin od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała 

podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koszarawa. 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               mgr Roman Zoń 
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