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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 33.325.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 
i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice

Na podstawie  art 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu  zadań oświatowych 
(Dz. U. Z 2017 roku poz. 2203) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz.U.z 2017 roku, poz. 1857; ze zmianami)  Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Krzepice zapewniają bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

§ 2.  Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat, że jedną godzinę 
świadczeń udzielonych w czasie przekraczającym wymiar zajęć  o których mowa w § 1 w wysokości 0,50 zł 
(słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 3. Zwalnia się z opłaty o której mowa w § 2 rodziców lub opiekunów za dziecko posiadające orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego i za dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, na 
podstawie dokumentów wydanych przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 26.241.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego2017 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie

Konieczność ponownego uchwalenia przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany podstawy prawnej uchwały
w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Sporządził:

Zbigniew Sosin
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