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UCHWAŁA NR XLIX/293/2018
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 26 czerwca 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 oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2018 r., poz. 994.) oraz art. 52 ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r, poz. 2203) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Oddziały i punkty przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Bałtów świadczą zajęcia przedszkolne – bezpłatne, polegające na realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Opłacie podlegają zajęcia przedszkolne realizowane przez oddziały / punkty przedszkolne w szkołach
podstawowych dla których Gmina Bałtów jest organem prowadzącym w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z zajęć przedszkolnych o których
mowa w § 2 do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych).
2. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
3. W przypadku gdy oddział / punkt przedszkolny z przyczyn losowych jest zamknięty, opłatę pomniejsza
się proporcjonalnie za każdy dzień, odliczając różnice w bieżącym lub kolejnym miesiącu.
4. Opłaty nie wnosi się za trzecie i kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do oddziału/ punktu
przedszkolnego.
5. Opłaty nie wnosi się gdy absencja dziecka trwa cały miesiąc kalendarzowy.
6. Miesięczną wysokość opłaty za czas płatnych zajęć przedszkolnych ustala się jako iloczyn stawki
godzinowej o której mowa w ust.1 oraz faktycznej ilości godzin pobytu dziecka w danym miesiącu.
§ 4. Ustala się ulgi w opłacie o której mowa w § 3 ust.1 w następujących okolicznościach:
1) w przypadku korzystania z zajęć przedszkolnych przez dwoje dzieci z rodziny opłata ulega obniżeniu
o 50% za drugie dziecko,
2) w przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub inną przyczyną losową trwającej co
najmniej połowę miesięcznego czasu pracy oddziału / punktu przedszkolnego, opłata ulega obniżeniu
o 50% odliczając różnicę w bieżącym lub kolejnym miesiącu,
3) rodzic/prawny opiekun lub wychowawca oddziału/punktu przedszkolnego może wnioskować do Wójta
Gminy Bałtów za pośrednictwem dyrektora placówki o zwolnienie z opłaty w przypadku nastąpienia
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szczególnych okoliczności losowych (pożar, nagła choroba, śmierć członka rodziny, powódź, wypadek).
Do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację,
4) zwolnienie z opłaty o 50% może otrzymać rodzic/prawny opiekun dziecka, który pobiera zasiłek rodzinny
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952).
Warunkiem skorzystania z 50% ulgi jest przedstawienie decyzji administracyjnej przyznającej prawo do
zasiłku rodzinnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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