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UCHWAŁA Nr VI/87/2017
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 28 sierpnia 2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym ten wymiar
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz
z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr I/12/2017 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r.
poz. 779) wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3.1) Zwalnia się z opłaty za pobyt powyżej 6 godziny dziennie dzieci uczestniczące w projekcie „Kraina
zabawy” Nr RPKP.10.01.01-04-0003/17 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe
w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
2) Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2017 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

