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UCHWAŁA NR XLVII/362/2014
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy
Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Bukowina Tatrzańska zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez
publiczne przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 13:00.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację programu
wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.
§ 2. 1. Za świadczenia obejmujące nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanych w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 PLN za każdą
rozpoczętą godzinę.
2. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach
określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października
2011 roku w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jurgowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

