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Poz. 642
UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY GMINY CISNA
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Cisna placówkach oświatowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.)
Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zapewnia się dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie
w prowadzonych przez Gminę Cisna:
1) oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej w czasie
od godz. 7.30 do godz. 12.30,
2) Punkcie Przedszkolnym w Wetlinie w czasie od godz. 9.00 do godz. 14.00,
2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 6, w czasie przekraczającym
wymiar zajęć określony w ust. 1, jest odpłatne.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć i pobytu,
liczoną w każdym dniu osobno.
4. W przypadku, gdy do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Cisna uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci do lat 6, zwalnia się rodziców (prawnych
opiekunów) całkowicie z opłaty za trzecie i kolejne dziecko.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/123/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz
warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Cisna jednostkach oświatowych (Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 1170).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Cisna
Bogusław Bajorek

