
 

 

UCHWAŁA NR XX/175/16 

RADY GMINY BABIAK 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez 

Gminę Babiak w zakresie ponadnormatywnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1985) i art. 14 ust. 

5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.) Rada Gminy 

Babiak uchwala, co następuje: 

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babiak zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę dla grup dopołudniowych w godzinach 8:00-13:00 oraz dla grup popołudniowych w godzinach 13:00-

18:00. 

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu 

dziecka do lat 5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

3. Zasady i terminy odpłatności za przedszkole ustalane są zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą 

pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi), a dyrektorem przedszkola. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babiak. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Babiak z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Babiak 

w zakresie ponadnormatywnym. 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Ireneusz Wiśniewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 398
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