
Uchwala Nr XLV223/2014
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zasad odplatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę czermin.

Na podstawie alt. 18 ust' 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie
grninn}łn (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 zpóźn' zm.) ań. 14 ust' 5 ustavły z dnia7 wrześmia
199lr. o systemie oświaty (lj. Dz.U ' Ż2004t.Nt 256 poŻ' 25'72 z pó^.ni.)

Rada Gminy w Czerminie
uchwala, co następuje:

$ 1 . Świadczenia udzielane przez przedszk o\a plowadzone przez Gminę Czermin zwane dalej

,,przedszkolami'' w zakresie realizacji programu wychowania przędszkolnego w wymiarze
5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8'00 do 13.00 są bezpłatnę.

s2.
1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającyn
wymiar, o którym mowa w $ 1 w wysokości I,00 zł zaktŻdątozpoczęĘ godzinę.
2' Wysokość miesięcznej oplaty za realizacj ę ptzez ptzedszkola odpłatnych świadczeń
stanowi iloczyn stawki okeślonej w ust' l oraz faktycntej liczby godzin pobru dziecka w
przedszkolu ponad wymiar określony w $ l w skali miesiąca.

s 3. szczegółowy zakes i zasady odpłatności za świadczenia, określęnię przędziału
czasowego pob}'tu dziecka w przedszkolu, termin obowiązywania umowy oraz warunk_u jęj
wypowiedzenia, okeśla umowa cywilno_prawna zawierarra pomiędzy dyrektoron
przedszkola a rodzicami lub prawn1łni opiekunami dziecka.

s 4' w Fz}padku gdy do przedszkola uczęszcza z tej samej lodziny dwoje lub więcej dzieci
opłatę, o któręj mowa w ś 2 ust'l obniża się o 50olo za drugie i kolejne dziecko.

s 5. opłaty za świadczęnia pŹędszkola płatne są z dołu w terminie do l0 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który wnoszonajęst odpłatność.

s ó' Traci moc Uchwała Nr Ixl43l2011 Rady Gminy w czermine z dnia26lipcazollt. w
splawie ustalenia opłat za świadczenia udziel ane ptzez prze.ószko|a prowadzone przez Gminę
Czermin.

s 7. wykonanię uchwały powierza się wójtowi Gminy.

s 8. Uchwała wchodzi w życi€ po upł}.\łię 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzięrrniku
t rzędow}łn Wo!ewództwa Pod k arpack!ego.

iNi'

i,es


