UCHWAŁA NR XXV/224/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez
Gminę Juchnowiec Kościelny.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) i art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz
art. 14 ust. 5, 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1943, poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169) 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) punkt przedszkolny;
c) 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. Udzielane przez przedszkola świadczenia wykraczające poza czas wymieniony w § 2
podlegają comiesięcznej opłacie rodziców dziecka w wieku do lat 5.
2. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
pobytu dziecka w wieku do lat 5 w przedszkolu i podlega waloryzacji na zasadach określonych
przepisami ustawy o systemie oświaty.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako
iloczyn stawki godzinowej, określonej w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas określony w § 2 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu
dziecka w przedszkolu i wyrażona jest z góry, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Rozliczenie miesięcznej wysokości opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych świadczeń
nastąpi po zakończeniu miesiąca, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola.
§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3,
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem, a rodzicem dziecka, która
określi w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.
§ 5. Opłaty, o których mowa w § 3 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność
za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy na poziomie kosztów zakupu
surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/376/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
13 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
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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 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
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