
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/230/17 

RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karlino, oraz warunków 

częściowego zwolnienia z tych opłat 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, pkt 2, art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 i 1579) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Karlino zapewniają dzieciom w wieku do lat 

5 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 730 do 1230. 

§ 2. 1. Za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez 

Gminę Karlino publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, 

określa się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (60 minut) korzystania z wychowania 

przedszkolnego. 

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

§ 3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, rodziców (opiekunów prawnych dzieci) częściowo 

w wysokości 30 % opłaty za drugie i każde następne dziecko, jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej 

dzieci z tej samej rodziny w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 

§ 4. Zasady korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za 

świadczenia reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub opiekunami 

prawnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIX/527/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karlino, oraz warunków częściowego zwolnienia 

z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3458).  

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

Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Beata Klepuszewska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 889


		2017-03-01T14:02:51+0000
	Polska
	Ewa Muszyńska; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




