
  

UCHWAŁA NR XXXI/258/18 

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Knyszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

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

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Knyszyn zapewniają bezpłatne wychowanie przedszkolne 

w wymiarze 5 godzin dziennie: od godziny 8:00 do godziny 13:00. 

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza 

czasem wymienionym w § 1, przez dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. 

§ 3. Zasady i terminy, w jakich uiszcza się miesięczną opłatę za czas realizacji odpłatnych świadczeń 

wychowania przedszkolnego określa statut przedszkola. 

§ 4. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta 

dziecko wychowywane przez osobę samotnie wychowującą. 

§ 5. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2, za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług Przedszkola 

w Knyszynie korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny. 

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie 

ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Knyszyna. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXI/163/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkole prowadzone przez Gminę Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 95). 

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

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                              Irena Wysocka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1778
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