Zał. Nr 9 do protokołu
z XXXIV Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 14.03.2014r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/246 / 2014
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 14 marca 2014r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)
Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Budzyń zapewnia się bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie.
§ 2.1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są
odpłatnie.
2.Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1,- zł. za każdą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu.
3.Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której
mowa w ust. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony
w§ 1
wskazanych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka
w przedszkolu.
§ 3.1. W przypadku, gdy do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko
z rodziny, wówczas na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ), opłata ulega obniżeniu
o 20 % za drugie i każde kolejne dziecko.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się skorzystanie z ulgi określonej w ust. 1
zobowiązani są przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane
niezbędne do ustalenia uprawnienia do tej ulgi.
§ 4. Zasady pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia w
części lub całości, określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

