
UCHWAŁA NR XX/114/2017
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci

do lat 5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, 2169) Rada Gminy Kiełczygłów 
uchwala, co następuje :

§ 1.  W przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kiełczygłów zapewnia się bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1.  Określa się opłatę w wysokości 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko 
w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w § 1.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń udzielanych przez przedszkole ustalana jest na 
podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz miesięcznej liczby godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 2 podlega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za 
każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 3. Opłatę określoną w § 2. wnosi się miesięcznie z góry do dnia 15 danego miesiąca.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2013r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę 
Kiełczygłów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4420 z dnia 4 października 2013r.)

§ 5. 1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

2.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej 
www.kielczyglow.pl 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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