
UCHWAŁA NR XXIV/163/2016
RADY GMINY MIELEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest 
organem prowadzącym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art.6 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust.5 Ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Rada Gminy Mielec uchwala,
co następuje:

§ 1. 

Świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Mielec zwane dalej "przedszkolami", w 
zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową w wymiarze 5 
godzin dziennie oraz naukę religii i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, o których mowa w 
odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 

1. Za korzystanie z świadczeń udzielanych przez przedszkola dzieci w wieku do lat 5,  w czasie przekraczającym 
wymiar, o którym mowa w §1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, zwaną 
dalej „opłatą”.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za realizację przez przedszkola odpłatnych świadczeń stanowi iloczyn stawki 
określonej w ust.1, oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar określony w 
§1 w skali miesiąca.

§ 3. 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdy dzień nieobecności na zajęciach obejmujących 
nauczanie i wychowanie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, przysługuje 
zwrot opłaty proporcjonalnie do dni nieobecności.

§ 4. 

1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola wnoszona jest za dany miesiąc z dołu, do 16 dnia każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielane są świadczenia, za wyjątkiem miesiąca grudnia, 
kiedy termin wniesienia opłaty upływa z ostatnim dniem tego miesiąca.

2. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia, określenie przedziału czasowego pobytu dziecka w 
przedszkolu, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, określi umowa cywilno - 
prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 5. 

Opłata, o której mowa w §2. ust.1 stanowi:

1.  75% należnej wysokości za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola,

2.  50% należnej wysokości za trzecie i kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola.

§ 6. 

Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci.
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§ 7. 

Traci moc UCHWAŁA Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ
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