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UCHWAŁA NR XLI/214/2013
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Działoszyce
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Działoszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce, zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez
gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1 w kwocie
maksymalnej wysokości opłaty określonej w art. 14 ust. 5a lub ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie
art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.) za każdą godzinę zajęć.
§ 3. 1. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opłatę ustaloną w § 2 obniża się o 50% za
drugie i każde następne dziecko w rodzinie, uczęszczające do danego przedszkola.
2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego w lipcu i sierpniu każdego roku.
§ 4. Przepisy uchwały stosuje się również do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce oraz dyrektorom
prowadzonych przez gminę Działoszyce publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddziały przedszkolne.
§ 6. Traci moc uchwała Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe
w Działoszycach (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 203, poz. 2373, z późn. zm.).
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zygmunt Jan Saracki

