
UCHWAŁA NR XX/206/2016
RADY GMINY LNIANO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lniano

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 oraz ust 5a – 5c w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i poz. 1954) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Ustala się, że w prowadzonych przez Gminę Lniano szkołach podstawowych oddziały przedszkolne 
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom w wieku do 5 lat w wymiarze 5 godzin 
dziennie i dodatkowo dwukrotnie po ½ godziny w tygodniu.

§ 2. W czasie przekraczającym  wymiar, o którym mowa w § 1  odpłatność rodziców (opiekunów 
prawnych) za korzystanie przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych wynosi 1 zł za godzinę 
zajęć, przy czym stawka ta podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Lniano.

§ 4. Traci moc uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Lniano  z dnia 27 października 2011 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia  w oddziałach  przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Lnianie, (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 242, poz. 2261), zmieniona uchwałą nr 
XXXIV/256/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
poz. 1367 z dnia 17 kwietnia 2014 r.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4898
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