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UCHWAŁA NR XLII/371/18
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
z dnia 22 lutego 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 prowadzonych przez Gminę Wasilków przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Miejska w Wasilkowie, uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć dalej jest mowa o:
1) placówce przedszkolnej - należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Wasilków publiczne
przedszkole, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w publicznych
szkołach podstawowych,
2) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców/opiekunów prawnych uczniów,
3) uczeń w wieku do lat 6 - należy przez to rozumieć ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
§ 2. Placówki przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu
godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w ramowym
rozkładzie dnia ustalonym przez dyrektora placówki przedszkolnej.
§ 3. Poza czasem wymienionym w § 2, korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach
przedszkolnych przez uczniów w wieku do lat 6 jest odpłatne.
§ 4. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym
pięć godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ucznia w wieku do lat 6 w placówce
przedszkolnej.
2. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa
w ust. 1 i liczby godzin pobytu ucznia w wieku do lat 6 w placówce przedszkolnej przekraczający wymiar
godzin, o którym mowa w § 2.
§ 5. Opłata o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia ucznia.
§ 6. W przypadku, gdy z usług placówki przedszkolnej korzysta uczeń z rodziny wielodzietnej, objętej
programem dla rodzin wielodzietnych, opłatę o której mowa w § 4 obniża się o 50%.
§ 7. 1. Podstawą udzielenia ulgi w opłacie, o której mowa w § 4 jest przedłożenie dyrektorowi placówki
przedszkolnej (do wglądu) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z wprowadzonych
w Gminie Wasilków uprawnień dla rodzin wielodzietnych.
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2. Ulga, o której mowa w § 6 przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym
rodzic przedłożył dyrektorowi placówki przedszkolnej do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do
korzystania z wprowadzonych w Gminie Wasilków uprawnień dla rodzin wielodzietnych.
3. W przypadku utraty uprawnień dla rodzin wielodzietnych, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki przedszkolnej.
4. Utrata uprawnień do ulgi, o której mowa w § 6, następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła utrata uprawnień.
§ 8. Tracą moc:
1. uchwała Nr LI/369/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za
świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form
wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2493);
2. uchwała Nr XXIX/219/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr LI/369/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia
przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania
przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 147).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Adam Półtorak

