DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 1597

Data: 10.04.2018 11:46:41

UCHWAŁA NR LI/366/18
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 marca 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 prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Gminy w Klimontowie
uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych,
2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole
podstawowej, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego,
3) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym, konczy 6 lat,
4) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
5) dyrektorze przedszkola - należy przez to rozumieć także dyrektora szkoły.
§ 2. 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów zapewnia 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 przedszkola.
§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa
w § 2 ust. 1 rodzice dzieci ponoszą opłatę za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka i podlega waloryzacji w terminach i na zasadach
określonych w ustawie.
§ 4. 1. Zwolnienie w wysokości 50 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, przysługuje na drugie dziecko
z tej samej rodziny zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym, korzystające równocześnie
z pierwszym dzieckiem z wychowania przedszkolnego.
2. Całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 przysługuje:
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1) na trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, korzystające również z poprzednimi dziećmi z wychowania
przedszkolnego,
2) na dziecko posiadajace orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju.
3. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat udziela dyrektor przedszkola na pisemny wniosek
rodzica.
§ 5. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń określonych w § 3 ustalana jest na
podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców liczby godzin tych świadczeń udzielanych
w ciągu danego miesiąca.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega zmniejszeniu o kwotę proporcjonalną do
liczby godzin tej nieobecności. Kwota powyższa podlega odpisaniu od kwoty opłaty należnej za miesiąc
następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w prowadzonym przez Gminę Klimontów Publicznym Przedszkolu i określenia warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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