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UCHWAŁA NR XXVIII/157/16
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez
samorządowe przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości
opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1985 oraz poz. 1954) Rada Miejska
Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek przedszkola samorządowe zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku do lat 5 w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie,
w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę
przedszkolach samorządowych w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, wynosi 1 zł za każdą
godzinę zajęć.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLII/322/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe
przedszkola i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Miejską
Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli oraz publicznych
innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek (Dz.Urz.Woj. KujawskoPomorskiego poz. 1662).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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