
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/189/2017 

RADY GMINY PORĄBKA 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat dzieci w wieku do lat 5 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

Rada Gminy Porąbka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat dzieci w wieku do lat 5. 

2. W publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Porąbka zapewnia się bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego, w prowadzonym przez Gminę Porąbka publicznym 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa 

w § 1, podlega opłacie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala się w kwocie 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka 

w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu troje dzieci w wieku poniżej 18 roku 

życia, Wójt Gminy Porąbka zwalnia go z części opłaty, o której mowa w ust. 2, ustalając opłatę w wysokości 

0,50 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem 

przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

4. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci w wieku 

poniżej 18 roku życia, Wójt Gminy Porąbka zwalnia go w całości z opłaty, o której mowa w ust. 2. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat dzieci w wieku do lat 5 oraz Uchwała Nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy 

Porąbka z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Zbigniew Drabek 
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