
UCHWAŁA NR  XXXVI/233/13
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 

Bystra-Sidzina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 
Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 
6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 
54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, 
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi obejmujące zajecia dydatktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze realizowane są odpłatnie. 

2.  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć w przedszkolu. 

3.  Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony 
w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. 1. Obniża się wysokość opłaty o 50%, o której mowa w § 2 ust. 2: 

1) za drugie i koleje dziecko korzystające z usług przedszkola z tej samej rodziny; 

2) za dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2.  W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje 
przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się. 

3.  Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg określonych w ust. 1 zobowiązany jest 
przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina wraz z Uchwałą Nr 
IX/77/11 Rady Gminy Bystra –Sidzina z dnia 2 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 
V/26/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Bystra- Sidzina 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 02 września 2013 r. 
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