
 

 

UCHWAŁA NR XX/125/12 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne funkcjonujące  

przy szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne oraz ustalenia  

czasu, w którym punkty przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 1 i art. 14 

ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Hyżne w wymiarze 5 godzin dziennie są prowadzone bezpłatnie w godzinach 

ustalonych w statucie szkoły. 

§ 2. 1. Za świadczenia punktów przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których 

mowa w § 1 uchwały, obejmujące zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, w tym m.in. gry i zabawy 

edukacyjne, ruchowe, plastyczne, twórcze ustala się miesięczną opłatę za każdą rozpoczętą godzinę tych zajęć 

w wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Zakres świadczeń udzielanych przez punkty przedszkolne, wysokość miesięcznej opłaty oraz termin 

jej wpłaty i sposób rozliczania, określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodzicami /opiekunami prawnymi/ 

dziecka. 

§ 3. 1. Zajęcia dodatkowe, w szczególności obejmujące naukę języków obcych oraz zajęcia 

umuzykalniające organizowane przez punkty przedszkolne na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/, płatne 

są przez nich w wysokości pokrywającej koszty organizacji tych zajęć. 

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym ustala jego dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych. 

§ 4. W przypadku gdy do punktu przedszkolnego uczęszcza: 

1) drugie dziecko - opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 stanowi 70% wskazanej wartości, 

2) trzecie i kolejne dziecko - opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 stanowi 50% wskazanej wartości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne 

 

Stanisław Bator 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 lipca 2012 r.

Poz. 1652
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