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UCHWAŁA NR LII/375/2018
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piekoszów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), Rada Gminy
Piekoszów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez gminę Piekoszów zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.
§ 2. 1. Określa się opłatę za jedną godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w wysokości 1 zł. (słownie: jeden złoty 0/100 groszy) dla dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki poza czasem, o którym mowa
w § 1. ust. 1,
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w zależności od wysokości kosztów
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowywania posiłków.
§ 3. 1. Określa się warunki 50 % obniżenia opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 na drugie dziecko z tej samej
rodziny, korzystające równocześnie z pierwszym dzieckiem z wychowania przedszkolnego.
2. Określa się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 na trzecie i kolejne dziecko z tej
samej rodziny, korzystające równocześnie z poprzednimi dziećmi z wychowania przedszkolnego oraz na
dziecko:
1) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z nauczania, wychowania i opieki oraz sposób
pobierania opłat za świadczone usługi określi dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami
prawnymi.
§ 5. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 podlega waloryzacji w terminach i na zasadach
określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
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§ 6. Traci moc Uchwała nr XXXIV/231/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/331/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 października
2013r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
gminę Piekoszów oraz Uchwała nr XLVIII/331/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia
11 października 2013r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez gminę Piekoszów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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