
  

UCHWAŁA NR XLI/228/18 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

w prowadzonym przez Gminę Suraż przedszkolu samorządowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000), art. 52 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonym przez Gminę Suraż przedszkolu 

samorządowym zapewnia się przez 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony  

w § 1 dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat jest odpłatne. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł. za godzinę zajęć. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/201/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie opłat za świadczenia 

przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż, zmieniona uchwałą Nr XXIV/137/17 Rady 

Miejskiej w Surażu z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola 

samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 470). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2018 r.

Poz. 3612
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