
 

 

 

UCHWAŁA NR 170/XVI/2012 

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 24 lutego 2012 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Kłobuck 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Kłobuck zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

w czasie pięciu godzin dziennie od 9:00 do 14:00  

§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia przekraczające podstawę programową, o której mowa w § 1 w 

następującej wysokości:  

1) 3,00 zł za godzinę;  

2) opłata ulgowa dla mieszkańców gminy Kłobuck:  

a) za pierwszą godzinę pobytu w przedszkolu - 2,10 zł;  

b) za drugą godzinę pobytu w przedszkolu - 1,70 zł;  

c) za trzecią i kolejną godzinę pobytu w przedszkolu - 1,20 zł.  

3) 0,10 zł za godzinę - opłata ulgowa dla dzieci niepełnosprawnych;  

4) 1,30 zł za godzinę - opłata ulgowa za drugie i każde następne dziecko w rodzinie.  

2. Opłata ulgowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 zostaje zastosowana po złożeniu pisemnego 

wniosku rodziców (opiekunów prawnych) dziecka do dyrektora przedszkola.  

§ 3. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie 

cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Traci moc uchwała nr 101/IX/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kłobuck opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 158 

poz. 2982.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kłobucku  

 

 

inż. Józef Batóg 
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