
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/193/2017 

RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5  w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i  oddziałach przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę 

Ceków-Kolonia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art.2 pkt.1ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r.poz.1985),  Rada Gminy 

Ceków-Kolonia uchwala, co następuje: 

§ 1. W przedszkolu, punkcie  przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Ceków-Kolonia, zwanych dalej placówkami, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, 

w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Czas pobytu dziecka w placówce w wymiarze przekraczającym pięć godzin dziennie jest odpłatny 

dla dzieci w wieku do 5 lat. 

2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki zapewnionej dziecku 

w placówce w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony §1. 

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

4. W przypadku nieobecności dziecka w placówce opłata o której mowa w ust. 2 podlega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji 

w miesiącu poprzednim. 

§ 3. Traci moc Uchwała XLIII/206/2014 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 czerwca 2014 r.  

Nr XXX/138/2013 Rady Gminy Ceków-Koloni z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie: określenia opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych  

prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma 

zastosowanie od 1 stycznia 2017r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia 

(-) Józef Majewski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 1451
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