
  

UCHWAŁA NR LIII/307/18 

RADY MIASTA SEJNY 

z dnia 29 marca 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 Miasto Sejny publicznym Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

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 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; Dz. U. z 2018 r., poz. 130), art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miasta Sejny 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach, dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Sejny, zapewnia świadczenia, polegające na bezpłatnym wychowaniu, nauczaniu 

i opiece w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Świadczenia te realizowane są 

w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. 

§ 2. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 

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

przez Miasto Sejny publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 wynosi 1,00 zł 

za godzinę zajęć. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 3. Czas pobytu dziecka, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, reguluje regulamin przedszkola 

i umowa cywilno – prawna, zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/174/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego prowadzone przez Miasto  Sejny. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Zdzisław Rzepiejewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1785
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