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UCHWAŁA NR 153/XXIV/2017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r.
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
2016r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, dzieciom
w wieku do lat 5 zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie
przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określa statut przedszkola.
§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
wynosi 1,00 złoty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie
z przepisami ustawy o systemie oświaty. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.
2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin
w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola ponad wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie.
§ 3. 1. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w §2 ust. 1 za dzieci objęte kształceniem
specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność.
2. Do udzielenia zwolnienia o którym mowa w ust. 1 upoważnia się Dyrektora Przedszkola.
§ 4. Zasady korzystania z usług przedszkola, w tym terminy i zasady wnoszenia opłat, o których mowa
w §2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr 84/XII/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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