
UCHWAŁA NR XLIX/260/2010  

RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE  

z dnia 24 sierpnia 2010 r.  

 

w sprawie opłat za świadczenia w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez gminę Nowy Korczyn 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.. zm.) art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie 

oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 255 poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 

form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się opłatę za świadczenia prowadzonego przez Gminę Nowy Korczyn Punktu Przedszkolnego 

w wysokości : 

2. Stawka miesięczna jest obliczana w zależności od liczby dni roboczych w danym miesiącu  

§ 2. 1. Podstawę do odliczenia opłaty określonej w § l ust. l pkt. 2 zgodnie z regulaminem przedszkola stanowi 

nieobecność dziecka ponad trzy dni. 

2. Nieobecność dziecka niezależnie od czasu trwania nie stanowi podstawy do innych odliczeń niż określone w ust. l.  

§ 3. Ustalone powyżej opłaty nie obejmują odpłatności za prowadzenie podstaw programowych nauczania wychowania 

przedszkolnego, które jest nieodpłatne.  

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nowy Korczyn Nr XXIII/126/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych  

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.  

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572- tekst 

jednolity z późn. zm.) opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola ustala rada gminy. Zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami rada ustala jedynie opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. W projekcie niniejszej uchwały nastąpiła zmiana stawki opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu oraz 

dziennej stawki żywieniowej na wniosek p. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. Miesięczną 

opłatę za świadczenia ustalono w oparciu o kalkulację kosztów z 2009r. w związku ze znaczącym wzrostem cen w latach 

2008-2010 uznaje się za zasadne przychylenie się do wniosku.  

1) opłata stała w wysokości 

a) do 6 godz. dziennie - 50,00 zł

b) do 8 godz. dziennie – 80,00zł

2) opłata za koszty wyżywienia - 2,50 zł dziennie
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