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Poz. 1905
UCHWAŁA NR XXVI/149/13
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym
przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Maszewo
Na podstawie art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez Gminę Maszewo, w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012r., poz. 977)
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin zajęć,
o którym mowa w § 1, podlega opłacie w wysokości 1zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
§ 3. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2, zmniejsza się o 50%
w przypadku drugiego i kolejnego dziecka uczęszczającego do placówki z tej samej rodziny.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 i § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maszewo.
§ 6. Tracą moc uchwały Rady Gminy Maszewo:
1. Nr VII/43/11 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo.
2. Nr XIX/107/12 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczną
inną formę wychowania przedszkolnego prowadzoną przez Gminę Maszewo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2013 roku.
Przewodnicząca Rady
Marzanna Bronisława Zbierzak

