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Poz. 1174
UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. w 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z zm. w 2018 r.
poz. 2245) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 966 z późn. zm. w 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669, 2245) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów zapewnia się
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonym na realizację
podstawy programowej.
2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w wysokości 1 zł za
każdą godzinę zajęć ponad wymiar określony w § 1.
3. Opłata o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sędziszów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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