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UCHWAŁA NR XXXVIII/237/13
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 i ust. 5a, w związku
z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zmianami); RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe oraz punkty przedszkolne działające na terenie
Gminy Skarżysko Kościelne, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia zawartym
w Statucie Przedszkola Samorządowego lub Punktu Przedszkolnego.
§ 3. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynikających z podstawy
programowej, o których mowa w § 1, wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą
godzinę zajęć dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych.
§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole lub punkt przedszkolny, w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 5. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin
świadczeń i stawki godzinowej, o której mowa w § 3.
§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym, opłata, o której mowa
w § 3 zostanie obniżona odpowiednio do trwania nieobecności, zgodnie ze Statutem Przedszkola
Samorządowego w Skarżysku Kościelnym lub punktu przedszkolnego.
§ 7. Traci moc uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr

