
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/697/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 

przez gminę Środa Wielkopolska 

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 2016 r. , poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 i 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1.  Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Środa Wielkopolska zapewniają bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie. 

2. Godziny realizacji zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 określa statut przedszkola. 

§ 2. 1.  Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola dla dzieci do lat 5, w czasie przekraczającym 

wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,00 złoty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Kwota ta podlega 

waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

2. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem 

przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka. 

§ 3. 1.  Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 za dzieci objęte kształceniem 

specjalnym. 

2. Ustala się 50 % zniżki dla dzieci, z rodzin wielodzietnych objętych programem „Wielgachna Famuła”. 

§ 4.  W czasie określonym w § 2 ust. 1 przedszkola publiczne gwarantują prowadzenie nieodpłatnie trzech 

rodzajów zajęć dodatkowych, w tym język obcy i rytmika ( każde z zajęć przynajmniej raz w tygodniu). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska. 

§ 6.  Traci moc uchwała Nr LI/880/2014 roku Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 

2014 roku w sprawie ustalenie opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Środa Wielkopolska.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Paweł Dopierała 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1719
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