
UCHWAŁA NR LIII/352/18
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Świerklaniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 
z 2016 poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć również oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 2. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklaniec zapewniają bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§ 3. 1. Ustala się odpłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat za jedną godzinę 
świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń.

3. Opłata o której mowa w ust. 2 ustalana jest miesięcznie.

§ 4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na 
wniosek rodziców, opiekunów prawnych, opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 
1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siwy

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2018 r.

Poz. 733
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