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UCHWAŁA NR XXXV.229.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Miłkach
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)), art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14. ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Miłki w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze co najmniej 5 godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu.
§ 2. 1. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym
mowa w § 1 w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą godzinę.
2. Za każde rozpoczęte pół godziny pobytu dziecka w przedszkolu nalicza się połowę stawki, o której
mowa w ust. 1
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI.204.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Miłkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gujda

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1985, poz. 1954, poz. 1010,
poz.2169, w Dz. U. z 2017 r. poz.60

