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UCHWAŁA NR 31/XL/2010
RADY GMINY W BORONOWIE

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Boronów. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę 
Boronów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 
5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Boronów wykraczające poza 
podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne. 

2. Opłatę za jedną godzinę zajęć dodatkowych ustala się w następującej wysokości: 

1)zajęcia z rytmiki 6,50 zł 

2)zajęcia logopedyczne 2,20 zł 

3)zajęcia korekcyjne wad postawy 1,40 zł 

4)nauka języka obcego 1,40 zł 

§ 3. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu za każdy dzień nieobecności. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Tracą moc uchwały Nr 75/VIII/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi prowadzone przez Przedszkole Publiczne na terenie Gminy Boronów i Nr 112/XII/2007 
Rady Gminy w Boronowie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/VIII/2007 Rady Gminy 
w Boronowie z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi prowadzone przez Przedszkole 
Publiczne na terenie Gminy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie 
Informacyjnym Gminy Boronów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2010 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Boronowie 
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