
UCHWAŁA NR XXXVII/264/14
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Bardo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.) i art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Gminę Bardo są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa statut przedszkola.

§ 2. 1. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć, o których mowa w §1 ust.1, ustala się w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w § 2 ust.1 podlega waloryzacji, zgodnie z art. 14 ust. 5b-5e ustawy o systemie 
oświaty.

3. Opłatę, o której mowa w § 2 ust.1 obniża się o 20 % na drugie oraz każde następne dziecko w rodzinie.

4. Opłata, o której mowa w § 2 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci.

5. Szczegółowe zasady dokonywania opłat, o których mowa § 2 ust.1 oraz zakres realizowanych przez 
przedszkole świadczeń, określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami 
(opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/125/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bardo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie:
D. Prostko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r.

Poz. 3346


		2014-07-23T15:22:35+0000
	Polska
	Matylda Furmanek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




