
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2017 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne 

przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Pilica 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 

pkt 1 i 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala 

§ 1. 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pilica zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 

5 godzin dziennie. 

2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad 

dzieckiem do lat 5w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w § 1 ust. 1. 

§ 2. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2: 

a) o 50% za drugie dziecko z tej samej rodziny korzystające z usług przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica. 

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2: 

a) trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny korzystające z usług przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica, 

b) dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 

c) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju. 

§ 3. Liczbę godzin nauki, wychowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem przez przedszkola 

i oddziały przedszkolne, o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem 

przedszkola lub szkoły podstawowej a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/334/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 lutego 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę 

Pilica. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 784



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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 

 

 

Barbara Przybylik 
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