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UCHWAŁA NR 371/XXXIX/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Konopiska 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8, art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawzy d nia 8 marca 1990 r 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. nr 256 poz.2572 z późn.zm) Rada Gminy Konopiska uchwala co 

następuje: 

§ 1. Ustala się odpłatnośc rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczajączym 
relizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące następujące zajęcia opiekuńczno-
wychowawcze oraz dydatkyczne: 1) gry i zabawy z wykorzystaniem komputera - 1,00 zł za godzinę zajęć, 2) zajcia 
z origami - 1,00 zł za godzinę zajęć, 3) naukę języków obcych - 1,50 zł za godzinę zajęć, 4) zajęcia z wiedzy 
o regionie - 1,50 zł za godzinę zajęć, 5) zajęcia z rytmiki - 1,00 zł za godzinę zajęć, 6) zajęcia relaksacyjne - 1,00 zł 
za godzinę zajęć, 7) zajęćia z edukacji europejskiej - 1,00 zł za godzinę zajęć, 8) zajęcia logopedyczne - 1,00 zł za 
godzinę zajęć, 9) zajęcia opiekuńcvzo-wychowawcze - 1,00 zł za godzinę zajęć. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska 

§ 3. Traci moc uchwała nr 166/XVI/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2008 r 
(Dz.Urz.Woj.Śląskiego nr 149 poz.2832 z 12 sierpnia 2008 r) w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Konopiska i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z moca obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała 
weszła w życie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Danuta Budzik


