
UCHWAŁA NR RG - XXXV / 431 / 17 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach  
prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a) i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. 

z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze. zm.) oraz 

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), 

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sitkówka-Nowiny zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. w czasie, w którym realizowana jest podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego.

2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa 

w ust. 1, rodzice dzieci od 3 do lat 5 ponoszą opłatę za każdą godzinę zajęć, zwaną dalej „opłatą” w wysokości 
1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę.

3. Opłata podlega waloryzacji na zasadach i w terminach wskazanych w art. 14 ust. 5b ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej o której mowa

w ust. 2 i deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 

1 oraz dni pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć dodatkowych,

a w szczególności: nauki języka obcego, rytmiki, zajęć logopedycznych.

§ 2. 1. Opłatę za kolejne dzieci z danej rodziny obniża się rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy 

Sitkówka – Nowiny:

1) o 50% za drugie dziecko;

2) o 75% za trzecie dziecko;

3) o 100% za każde kolejne dziecko.

2. Od opłaty przysługuje zwolnienie w wysokości: 50% dla dzieci z rodzin posiadaczy „Karty Dużej 
Rodziny” w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny .

3. Prawo do zwolnień o których mowa w ust 1 i 2 ustala dyrektor.

§ 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 

udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilno-

prawna zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 5. 1. Traci moc Uchwała Nr RG – IV/24/11 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym z grupą żłobkową oraz oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011 r. Nr 52 poz. 639).

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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