
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/276/2018 

RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA 

z dnia 21 marca 2018 r. 

sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz zasad odpłatności za pobyt 

dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nekla 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 poz.1875, 2232 z 2018 r. poz.130) oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nekla, zapewniają bezpłatne 

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

określonych w statucie przedszkola. 

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Nekla w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową. Opłata 

podlega waloryzacji.  

§ 3. Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako  

iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa § 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 

określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

§ 4. W przypadku całodniowej lub dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa  

w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było 

nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim. 

§ 5. Opłatę, o której mowa w § 2 obniża się o 50% za drugie dziecko pochodzące z tej samej rodziny 

i korzystające z usług tego samego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nekla lub inną placówkę 

wychowania przedszkolnego zobowiązaną przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej 

uchwale 

§ 6. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 za trzecie i kolejne dziecko pochodzące z tej samej rodziny 

i korzystające z usług tego samego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nekla lub inną placówkę 

wychowania przedszkolnego zobowiązaną przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej 

uchwale 

§ 7. Traci moc uchwała XXXIII/289/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 maja 2014 r. sprawie 

ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nekla. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 marca 2018 r.

Poz. 2563



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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady  

(-) Czesław Kozielski 
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