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UCHWAŁA NR VI/24/2011
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Pilica. 

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

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z poźn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art.14 ust.5 

pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 

z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§ 1. 1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pilica, w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć, o których mowa w ust.1 w wysokości 1 złotych. 

3. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa jest w ust.2 oraz 
deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

4. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust.2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę. 

5. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust.2, za trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców 
(opiekunów prawnych) uczęszczające do przedszkola. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/107/2000 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie 
opłaty za świadczenia ponad podstawy programowe za pobyt dziecka w przedszkolu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i obowiązuje od 1 września 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy 

Jan Pająk


