UCHWAŁA XVII/107/16
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
poz. 1954 i poz. 1985) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
prowadzonym przez gminę Kołaki Kościelne oddziale przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
korzystania dziecka z tego wychowania.
2. Bezpłatne wychowanie przedszkolne określone w ust. 1 realizowane jest w wymiarze 5 godzin dziennie - od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 12:30.
3. Za świadczenia wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym wymiar określony w
ust. 2 rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do uiszczenia opłaty, określonej w ust. 1 w terminie do dnia 10
każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.
4. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa w ust. 1 i zadeklarowanej
przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w
danym miesiącu.
5. W przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez drugie i każde następne dziecko z tej samej
rodziny ustala się, że wysokość miesięcznej opłaty będzie stanowiła 70% opłaty wyliczonej w sposób określony w
ust. 4.
6. Czas pobytu dziecka i zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wysokość i sposób pobierania
opłat regulować będzie umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół w Kołakach
Kościelnych a rodzicami (opiekunami pranymi) dziecka.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 października 2011 r. w
sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kołaki
Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 277, poz. 3364).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Dorota Barbara Sobol
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