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UCHWAŁA NR XXXVII/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Mrozy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Mrozy zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu
godzin dziennie.
2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa
w ust. 1 przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jest odpłatne.
3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 2 wynosi 1 zł za godzinę
zajęć ucznia w prowadzonym przez Gminę Mrozy publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej.
§ 2. 1. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie
w całości lub w części z opłaty, o której mowa w § 1 ust 3.
2. Umotywowany wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności,
o których mowa w ust. 1, rodzice składają do Burmistrza Mrozów za pośrednictwem dyrektora przedszkola.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dyrektor przedszkola opiniuje i przekazuje do Burmistrza Mrozów,
który podejmuje decyzję o zwolnieniu z opłaty.
4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3 trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny
uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Mrozy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez Gminne Przedszkole w Mrozach prowadzone przez Gminę Mrozy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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