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UCHWAŁA NR XX-203/16
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm. poz. 1579) art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, zm. poz. 1985), Rada Miejska w Baborowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się pięciogodzinny dzienny czas pobytu dziecka w placówce przedszkolnej, podczas którego
realizowane są zajęcia uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 2.1. Świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane w czasie przekraczającym wymiar określony
w § 1 dla dzieci w wieku do lat pięciu są odpłatne.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z zajęć określonych w ust. 1 ustala się opłatę
w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.
3. Miesięczną wysokość opłaty, ustala się w oparciu o stawkę godzinową, o której mowa w ust. 2, oraz
deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Odpłatność, o której mowa w ust. 2, ponoszona jest przez rodziców lub opiekunów dziecka i nie obejmuje
kosztów wyżywienia.
5. W razie pobrania opłat z góry, w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rozliczane one będą
podczas pobierania płatności za następny miesiąc.
6. Zasady korzystania ze świadczeń przedszkola, w tym termin i zasady wnoszenia opłaty, o której mowa
w ust. 2 oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna, zawarta
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII-370/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r.,
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, zmieniona uchwałą
nr X-104/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Baborowie
Krzysztof Tokarz

