
 

 

UCHWAŁA NR XXI/280/2016 

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych  

przez Gminę Września 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1943 z późn. zmianami) Rada Miejska we Wrześni, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września, zwane dalej przedszkolami publicznymi, 

zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku do lat 5 w wymiarze 5 godzin 

dziennie, w godzinach od 7.30 do 12.30. 

2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonym w ust. 1, dla dzieci w wieku do lat 5, jest odpłatne. 

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

dziecka w przedszkolu. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie określonym w § 1 

ust. 2, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu ponad czas określony w § 1 ust. 1 oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ustalona na podstawie ust. 2 podlega 

proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne. 

4. Rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu uważa się za pełną. 

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

2. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, wnosi się z góry do dnia 20 każdego miesiąca, w którym udzielane 

jest świadczenie. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/297/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: 

określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września (Dz. U. Woj. Wlkp.  

z 2013 r., poz 5695) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września. 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 9 grudnia 2016 roku. 

Przewodniczący Rady  

(-) Waldemar Grześkowiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 433
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