UCHWAŁA NR XXX/212/2013
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców /opiekunów prawnych/ z opłaty za
świadczenia w przedszkolu wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kiełczygłów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645) w związku z art. 14 ust. 5, pkt 1 lit. „a”, pkt 2, ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.
DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.
1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz, 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r.
poz. 87, 827, 1191, 1265)Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców /opiekunów prawnych/ z wnoszenia opłaty za
świadczenia przedszkola wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:
1) częściowe zwolnienie z opłat przysługuje:
a) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania w tym samym przedszkolu –
w wysokości do 50%,
b) na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek
pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) - w wysokości do 50%.
2) całkowite zwolnienie z opłat przysługuje:
a) na trzecie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym samym
przedszkolu,
b) na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
c) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek
rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U.2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
d) na dziecko /dzieci/ z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego przedszkolnego, którego rodzice
/opiekunowie prawni/ znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Nowak
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