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UCHWAŁA NR XLIV/396/2014
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wojnicz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Wojniczu uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Wojnicz oraz
oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Wojnicz,
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz, w zakresie nauczania, wychowania
i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie na zasadach określonych w statucie
przedszkola.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1 obejmują realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach.
3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty określa umowa w sprawie świadczeń przedszkola zawarta
pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka.
§ 3. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania
przedszkolnego, ponad wymiar określony w § 2 ust. 1.
2. Gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, za świadczenia przedszkoli dla
drugiego i następnego dziecka pobiera się 80 % opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Wojnicz oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym
wymiar zajęć bezpłatnych i Uchwała Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym
wymiar zajęć bezpłatnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel

