
 

 

UCHWAŁA NR VIII.63.2019 

RADY GMINY KORNOWAC 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r.  

Prawo oświatowe (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) 

w związku z artykułem 44 pkt 30 i art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 2245), 

po przeprowadzeniu konsultacji 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

§ 1. Gmina Kornowac zapewnia w prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 dla dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego dziecka w wieku do lat 6 z rodziny opłata za opiekę 

wynosi 0,70 zł za jedną godzinę. 

3. Zwalnia się z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kornowac 

trzecie i każde następne dziecko w rodzinie w wieku do lat 6. 

4. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa  

w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, i liczby rozpoczętych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu 

w wymiarze ponad 5 godzin dziennie oraz dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII.162.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kornowac. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lipca 2019 r.

Poz. 4934



§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kornowac 

 

 

Marian Zimermann 
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