
 

 

UCHWAŁA NR XXII/3/2017 

RADY GMINY MSZANA 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie  ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Mszana 

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.) oraz art. 5c pkt. 1, art. 14 ust. 5 i 5a ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), w związku  

z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) 

Rada Gminy Mszana 

uchwala co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana,  

w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w wieku do lat 5  za jedną godzinę 

świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za 

każdą kolejną rozpoczętą godzinę świadczeń dodatkowych, obejmujących opiekę nad dzieckiem, naukę oraz 

wychowanie. 

§ 3. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, obniża się 

wysokość opłaty ustalonej w § 2 o 50%. 

§ 4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców (opiekunów prawnych) korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej w postaci refundacji za wyżywienie w przedszkolu. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/25/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Mszana. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lutego 2017 r.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mszana 

 

 

mgr inż. Andrzej Kaperczak 
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