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UCHWAŁA NR XLI/276/2018
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza
Na podstawie art.7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) w związku z art.52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz.2203), Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę Koniusza;
2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Koniusza.
§ 2. Gmina Koniusza zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych szkół podstawowych w wymiarze 5 godzin dziennie ustalonych
w ramowym rozkładzie dnia.
§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar
określony w § 2 pobiera się opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.
2. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia, które kalkulowane są w każdym
przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych
przeznaczonych do przygotowania posiłków.
§ 4. 1. Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 o:
1) 25% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny, w której dochód na
jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku
rodzinnego. Podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymanym
zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z poźn.zm .). Zwolnienie z opłaty w takim przypadku przysługuje na drugie
dziecko.
2) 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta troje dzieci z tej samej rodziny, w której dochód na
jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku
rodzinnego. Podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymanym
zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Zwolnienie z opłaty w takim przypadku przysługuje na trzecie
dziecko.
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2. Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, jeżeli dziecko
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas jego obowiązywania, o którym mowa w art.127
ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.). Podstawą
zwolnienia jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola oświadczenia o posiadaniu przez dziecko takiego
orzeczenia oraz czasokresie jego obowiązywania.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Koniusza
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2018 r.

