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UCHWAŁA NR XLVI/273/2018
RADY GMINY PCIM
z dnia 23 lipca 2018 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i pkt 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 oraz ust.2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
c) punkt przedszkolny
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Pcim realizują programy wychowania przedszkolnego
uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00 w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. 1. Za świadczenia przedszkoli dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie wykraczającym poza czas określony w §
2 ustala sie opłatę w wysokości 1,00 zł za każda godzinę zajęć.
2. Rodzic (opiekun prawny, osoba sprawująca pieczę zastępczą) nie wnosi opłaty, o której mowa w ust. 1,
za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający czas określony w § 2 w związku z uczestniczeniem dziecka
w zajęciach religii, organizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie obejmują kosztów wyżywienia.
4. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki, o której mowa odpowiednio w ust. 1 oraz
zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2.
5. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki opłaty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa
się do pełnych złotych.
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6. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy
dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień
powszedni.
7. Opłata, o której mowa w § 3 ust.1, podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
8. W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu, w którym dokonano wpłaty zgodnie z ust. 6, kwotę
opłaty za czas nieobecności dziecka zalicza się na poczet wpłaty rodzica za kolejny miesiąc.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach,
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

