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UCHWAŁA NR XLIII/371/2014
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, pkt 2 i ust. 5a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Sobków
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków wychowanie przedszkolne
w zakresie podstawy programowej określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane
jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego
przedszkola.
2. Ustala się odpłatność, zwaną dalej „opłatą”, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Opłata wynosi 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
3. Zwaloryzowana opłata pobierana będzie w kwocie równej maksymalnej wysokości kwoty opłaty
ogłoszonej w sposób określony w art. 14 ust. 5e ustawy.
§ 3. 1. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszeniem opłaty określa
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).
2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. 1. Wysokość opłaty o której mowa w § 2 ust. 1 obniża się o 20% na drugie i kolejne dziecko
uczęszczające z tej samej rodziny do przedszkola, jeżeli na dziecko przyznany jest zasiłek rodzinny na
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr
139, poz. 992 z późn. zm.).
2. Obniżenie opłaty następuje na wniosek rodzica (prawnego opiekuna).
3. Rodzic (prawny opiekun) ubiegający się o skorzystanie z ulgi określonej w ust. 1 zobowiązany jest
przedstawić dane niezbędne do ustalenia uprawnień do tej ulgi.
4. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Sobków a uczęszczających do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Sobków, nie stosuje się ust. 1 i ust. 2.
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§ 5. Traci moc uchwała nr VI/64/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Sobków.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
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