
 

 

UCHWAŁA NR LIX/397/2014 

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową 

w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art.14 ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Gmina Zwoleń zapewnia nieodpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2.1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę 

ponad podstawę programową. Opłata ta podlega waloryzacji. 

2. Opłata o której mowa w ust. 1 nie zawiera opłat pobieranych za wyżywienie. 

§ 3. Miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustala się mnożąc opłatę, o której 

mowa w §2 przez liczbę godzin pobytu dziecka powyżej pięciu godzin w danym miesiącu. 

§ 4. Ustala się częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty na pisemny wniosek rodziców lub prawnych 

opiekunów dziecka w formie oświadczenia, które należy złożyć u dyrektora przedszkola w następujących 

przypadkach i wysokości: 

a) 50% za drugie, a każde następne dziecko z tej samej rodziny 100%, 

b) 100% w przypadku dzieci niepełnosprawnych. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia ponad podstawy programowe w przedszkolu prowadzonym przez Gminę 

Zwoleń. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą od 1 września 2014 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Józef Dubil 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

Poz. 8810
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