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z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez
Gminę Zagnańsk zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst
jedn. z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, tekst jedn. z późn. zm.) Rada Gminy Zagnańsk
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk
zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone są w statutach
przedszkoli lub szkół podstawowych.”.
2. W § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści:
„Postanowienia dotyczące przedszkola odnoszą się również do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk.”.
3. § 2 ust. 5 zdanie 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Opłatę wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca do dyrektora przedszkola lub szkoły
podstawowej.”.
4. Zmienia się § 3 uchwały nadając mu brzmienie:
„Wymiar godzin świadczonych usług i wynikającą z niego wysokość opłat określi umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola (Zespołu) lub szkoły podstawowej
a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.”.
§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.
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