UCHWAŁA NR VII/97/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Juchnowiec Kościelny
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) i art.52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.1) )art. 44 pkt 30 w związku z art. 48 ustawy
z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw ( Dz. U. z 2018r., poz. 2245, poz.2432, z 2019r., poz. 534) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne;
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę dzieci w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowych w którym kończą 6 lat, prowadzonym przez
Gminę Juchnowiec Kościelny w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar określony w ust. 1, wynosi
1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.
2. Opłata o której mowa ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust.4-6 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki
godzinowej, określonej w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w §
2 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym
miesiącu.
§ 4. Opłaty, o których mowa w § 3 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się według
odrębnych przepisów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XL/364/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec
Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r., poz. 3057).

1) Zm.

z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019r.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Id: 4BC210A6-4CB0-45F9-B6EF-4460E674E543. Podpisany

Strona 2

