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UCHWAŁA NR XXVIII/182/17
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkola
samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi w zakresie nauczania, opieki i wychowania świadczone przez przedszkola samorządowe
w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne.
§ 2. Opłacie podlegają świadczenia w zakresie nauczania, opieki i wychowania przekraczające
5 godzin dziennie, które w szczególności obejmują:
1) zadania opiekuńczo – wychowawcze dostosowane do wieku dziecka:
a) fachową opiekę dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczą:
- podczas wypoczynku dziecka oraz w czasie spożywania posiłków,
- w trakcie samodzielnych zabaw,
b) rozwijanie zdolności dziecka (muzycznych, plastycznych, artystycznych),
c) adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym,
2) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową;
3) zajęcia relaksacyjne oraz korekcyjno - kompensacyjne.
§ 3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka, w wieku do lat 5,ze świadczeń,
o których mowa w § 2 pkt 1 – 3, w wysokości 1,00 zł.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XIII/111/11 z dnia 29 grudnia
2011r. w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–2–

Poz. 488

od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr inż. Bogusław Gollus

