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UCHWAŁA NR XXXII/259/2018
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę IgołomiaWawrzeńczyce.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2203 ) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe ( Dz.U z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 994 ) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę IgołomiaWawrzeńczyce zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar
określony w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.
§ 3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1 określa dla
każdego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach losowych w szczególności: w razie pożaru lub zalania domu, nagłej,
lub ciężkiej choroby członka rodziny dziecka, nieszczęśliwego wypadku członka rodziny dziecka, śmierci
rodzica, prawnego opiekuna dziecka Wójt Gminy może zwolnić z opłaty, o której mowa w § 2 po złożeniu
pisemnego wniosku przez rodzica, prawnego opiekuna oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora
przedszkola na czas ściśle określony.
2. W roku szkolnym 2018/2019 Wójt Gminy możecałkowicie zwolnić z opłaty, o której mowa w §
2 uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolu realizującym projekt pn.
„Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy IgołomiaWawrzeńczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1, z Europejskiego Funduszu
Społecznego, nr umowy: RPMP.10.01.01-12-0071/17-00, po złożeniu pisemnego wniosku przez rodzica,
opiekuna prawnego zawierającego potwierdzenie przez dyrektora przedszkola złożenia deklaracji uczestnictwa
ucznia w przynajmniej 1 rodzaju zajęć organizowanych w ramach ww. projektu.
§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków.
2. Opłaty z tytułu wyżywienia są pobierane według zasad i stawek żywieniowych ustalonych
z zastosowanie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017 r.
poz. 59 z późn. zm.).
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/146/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę IgołomiaWawrzeńczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Nawrot

