
UCHWAŁA NR XLV/306/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
 u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój w zakresie zapewnienia 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie, przez 
pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statucie przedszkola/szkoły.

§ 2. 1. Za świadczenia w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, 
wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, rodzice 
(opiekunowie prawni) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ponoszą opłatę w wysokości 1,00 złoty (jeden złoty) za każdą 
rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych świadczeń oraz odpłatności, o której mowa w ust. 1, określi umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy dyrektorem, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 3. 1. Opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 nie pobiera się za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług korzysta 
jednocześnie troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

2. Przedmiotowej opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 nie pobiera się w przypadku korzystania z usług przez 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym.

§ 4. Tracą moc:

1. Uchwała nr XXXVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013 r. 
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gminę Iwonicz-Zdrój.

2. Uchwała nr XXXIII/221/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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