
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/215/2018 

RADY GMINY BIELSK PODLASKI 

z dnia 19 marca 2018 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski oraz ustalenia przerw w pracy oddziału 

przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 52 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 106 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 13 ust. 1 pkt 2 

i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 949 i poz. 2203) oraz § 12 ust. 1 i § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 

2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 649), Rada Gminy Bielsk Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski 

zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla 

każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły. 

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których 

mowa w § 1 ust. 1 dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jest odpłatne. 

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez ucznia ze świadczeń, o których mowa 

w ust. 1 w wysokości 1 zł (jeden złoty) za godzinę pobytu ucznia w oddziale przedszkolnym. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 są naliczane w oparciu o faktyczny czas pobytu ucznia w oddziale 

przedszkolnym. 

§ 3. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, o której mowa w § 2 podlega obniżeniu o 50% za drugiego i kolejnego ucznia z jednej rodziny 

korzystającego z wychowania przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej lub uczęszczającego do tej 

samej szkoły podstawowej. 

2. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 za uczniów objętych kształceniem 

specjalnym lub uczniów, u których orzeczono niepełnosprawność. 

3. Zniżki lub całkowitego zwolnienia z opłaty udziela się  na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna 

ucznia, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły w formie oświadczenia dane niezbędne do 

ustalenia uprawnienia do zniżki lub całkowitego zwolnienia z opłaty. 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
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§ 6. Ustala się terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski zgodne z przerwami obowiązującymi w tych szkołach zgodnie 

z organizacją roku szkolnego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 

§ 8. Tracą moc: 

1) uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski oraz ustalenia przerw w pracy oddziału przedszkolnego  

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2715); 

2) uchwała Nr XXII/137/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski oraz ustalenia przerw w pracy oddziału 

przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 650). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Anatol Grzegorz Tymiński 
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