
UCHWAŁA NR L/288/2014
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Zakrzew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 
594 z późn.zm.) a także art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 i 7, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy 
w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Samorządowe Przedszkole prowadzone przez Gminę Zakrzew zapewnia dla dzieci bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Określa się, że wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
wymiar ustalony w §1 wynosi 1 zł (jeden złoty) za 1 godzinę.

2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obliczana jest jako iloczyn opłaty 
określonej w ust.1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar ustalony w §1 oraz liczby dni 
obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

§ 3. 1. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w §2 pkt 1, za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego przez trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola z jednej rodziny.

2. Całkowitego zwolnienia udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

§ 4. Zasady korzystania z usług przedszkola, w tym terminy i zasady wnoszenia opłat, zasady 
usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu określa umowa cywilno - prawna, zawarta między dyrektorem przedszkola, a rodzicem lub 
opiekunem prawnym dziecka.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Zakrzew Nr X/43/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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