
UCHWAŁA NR XXIII.128.2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 31 marca 2017 r. 
 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci  w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo  

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 
Na podstawie 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) i art. 14 ust. 5 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) Rada 

Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Jeleniewo zapewniają bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Za świadczenia publicznego oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę 

Jeleniewo, które nie mieszczą się w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do 

ponoszenia opłaty. 

3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem  

w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w § 1 ust. 1, w wysokości  

1 zł (słownie: jeden złoty).  

4. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty 

określa umowa pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół w Jeleniewie, a rodzicami lub prawnymi 

opiekunami. 

6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów 

zajęć dodatkowych.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr VII.33.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dziennik 

Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 1948 z dnia 9 czerwca 2015 r.). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 


