
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/262/2016 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia czasu, w którym publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Lelów zapewnia 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Gminy Lelów 

uchwala: 

§ 1. W publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lelów zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w dniach jego otwarcia w godzinach od 8
00 

do 13
00

. 

§ 2. 1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

w prowadzonym przez Gminę Lelów publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar, o którym 

mowa w §1 w kwocie 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Oplata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

3. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości 0,50 zł za godzinę 

za drugie i kolejne dziecko. 

4. Miesięczną wysokość opłaty ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa ust. 1 i 3  

i wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu  

w miesiącu ponad czas określony w § 1. 

5. Zajęcia z religii realizowane w godzinach po zakończeniu realizacji podstawy programowej, są 

bezpłatne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę 

publicznym przedszkolu. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 265



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

Województwa Śląskiego.   

  
Przewodniczący Rady Gminy Lelów 

 

Władysław Jaworski 
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