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UCHWAŁA NR LIV/705/18
RADY MIASTA PIŁY
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) - Rada Miasta Piły uchwala, co
następuje:
§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piła zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
i dotyczy uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat.
3. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanych przez rodziców oraz
liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3. 1. W przypadku, gdy do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłaty
za drugie i kolejne dzieci nie ponosi się.
2. Rodzice ubiegający się skorzystanie z ulgi określonej w ust. 1 zobowiązani są przedstawić dyrektorowi
przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tej ulgi.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/465/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w jednostkach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Piła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 7 marca 2017 r. poz. 1966).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Piły
(-) Rafał Zdzierela

