UCHWAŁA NR XXV/206/2013
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone
przez Gminę Konarzyny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)), art. 6 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25722)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Konarzyny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez
przedszkole publiczne w wymiarze pięciu godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację programu
wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.
§ 2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin,
o którym mowa w § 1 ust. 1, wysokość opłat wynosi 1,00 zł (zł: jeden gr. 00) za każdą godzinę zajęć.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola
w danym miesiącu i opłaty wskazanej w ust. 1, oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar
godzin, o których mowa w § 1.
3. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach
określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.
§ 3. 1. Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dotację
do dopłaty za korzystanie z usług przedszkola, w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konarzynach.
2. Opłata, o której mowa w § 2, w przypadku uczęszczania do przedszkola samorządowego
rodzeństwa, ulega obniżeniu o 30 % za drugie i każde następne dziecko.
3. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków, w tym zwolenienia w całości lub części opłat, określają
odrębne przepisy.
§ 4. Zakres świadczeń i odpłatności, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 2 oraz wysokość odpłatności za
wyżywienie dziecka, o której mowa w § 3 ust. 3, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem placówki
a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265.

2) Zmiany

Id: QPMFY-OOJWG-BHWYP-TGKIN-WIMEW. Podpisany

Strona 1

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

Przewodniczący Rady
Gminy
Ryszard Ejsmont
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