
 

 

UCHWAŁA NR 334/XXXV/2017 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez                          

Gminę Koszęcin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.                

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 5, ust. 5a i 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koszęcin 

przekraczające usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, realizowane bezpłatnie, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Bezpłatne  wychowanie  przedszkolne  w przedszkolach  publicznych  prowadzonych  przez  Gminę  

Koszęcin odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie i realizowane jest w godzinach od 8:00 do 13:00. 

§ 2.  Ustala się opłatę za świadczenie zajęć o charakterze dydaktycznym, wychowawczym                                  

i opiekuńczym ponad bezpłatny wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 1,00 zł za godzinę pobytu 

w przedszkolu dziecka do lat 5. 

§ 3. 1.  Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci uczęszcza 

równocześnie do przedszkola zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 o 50% za drugie 

dziecko oraz o 75% za trzecie i każde kolejne dziecko.  

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa 

w § 1, o 50% za dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej, która pozostaje pod stałą opieką Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie, poprzez otrzymywanie zasiłku rodzinnego lub stałego. 

3. Obniżki opłat, o których mowa w ust 1 i 2 nie sumują się. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 

§ 5.  Traci moc uchwała nr 317/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszęcin. 
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§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 
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