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Poz. 4207
UCHWAŁA NR 244/XXXVIII/16
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do 5 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, j.t. ze zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 , art. 14 ust. 5 , ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 j.t.), Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się opłatę za jedną godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania
w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty 0/100 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę dla dzieci w wieku do 5 lat.
2. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz faktycznej
liczby godzin pobytu dziecka w danym miesiącu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się za okres rozliczeniowy, którym jest jeden miesiąc kalendarzowy z dołu.
4. Szczegółowe warunki odpłatności za dodatkowe świadczenia określa umowa cywilno-prawna zawarta
pomiędzy dyrektorem placówki, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 2. Ustala się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w § 1 ust. 1:
a) za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola – 20%,
b) za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola – 50%.
c) z opłaty zwolnieni są rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów finansowanych ze środków zewnętrznych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 4. Traci moc uchwała nr 137/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Chęciny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Danuta Mochocka

