
 

 

UCHWAŁA NR 199/XXIV/17 

RADY GMINY POCZESNA 

z dnia 9 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 8), art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1) lit a) 

w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943  

z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)  

Rada Gminy Poczesna  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę 

Poczesna zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz 

naukę religii. 

§ 2. 1.  Opłata za świadczenia udzielane dzieciom do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar wskazany  

w § 1 wynosi 1,00 złotych (słownie: jeden złotych  0/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych lub wychowawczych. 

2. Za drugie i kolejne dziecko  z danej rodziny na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opłatę o której 

mowa w ust. 1 obniża się o 50%. 

3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1 lub  ust. 2 

4. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej 

zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 188.XXIII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2017 r. poz. 278). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna. 

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

Śląskiego.  

 Przewodnicząca Rady 

 

 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 961
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