
UCHWAŁA NR XXIV/259/13
RADY GMINY BRENNA

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/11 Rady Gminy Brenna z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie gminy Brenna

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) w związku z 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 Gminy Brenna 
uchwala, co następuje: 

§ 1. §1. uchwały Nr VI/45/11 Rady Gminy Brenna z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Brenna otrzymuje brzmienie: "§1.1. 
Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne zorganizowane przy publicznych szkołach podstawowych na 
terenie Gminy Brenna zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w nastepujący sposób: 

1) Przedszkole Publiczne Nr 1  w Brennej od godziny 7.30 do godziny 12.30, 

2) Przedszkole Publiczne Nr 1  w Górkach Małych od godziny 7.30 do godziny 12.30, 

3) w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1  im. Janusza Korczaka w Brennej od godziny 7.30 
do godziny 12.30, 

4) w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2  im. Stefana Żeromskiego w Brennej: 

a) w pierwszym oddziale od godziny 7.30 do godziny 12.30, 

b) w drugim oddziale od godziny 11.30 do godziny 16.30.

5) w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich: 

a) w pierwszym oddziale od godziny 7.00 do godziny 12.00, 

b) w drugim oddziale od godziny 11.30 do godziny 16.30.

2. Opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1  wynosi: 

1) 3,00 zł za pierwszą godzinę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą, 

2) 2,00 zł za drugą godzinę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą, 

3) 1,00 zł za trzecią i kolejne godziny opiekuńczo – dydaktyczno–wychowawcze."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wojnar
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