UCHWAŁA Nr XXIX/145/2016
Rady Miejskiej w Golinie
z 15 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci
w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:
§1. W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Golina
dzieciom w wieku do lat 5 zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin
dziennie.
2. Godziny, w których realizowane jest bezpłatne wychowanie przedszkolne określone są
w statutach przedszkola/szkół.
§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 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby
godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w §1.
§3. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa §2 ust. 2 do kwoty 0,50 zł za drugie
i następne dziecko w przypadku, gdy z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego
prowadzonego przez Gminę Golina korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa §2 ust. 2 w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o korzystanie z ulgi określonej w ust. 2 zobowiązany
jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego
zwolnienia.
§4. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/55/2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie Golina
i Nr XL/162/2013 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Golina.
§5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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