UCHWAŁA NR XIV/93/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny
i oddział przedszkolny w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka
Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), oraz art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
27 października
2017 r.
o finansowaniu
zadań
oświatowych
(Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale XXVIII/119/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny
i oddział przedszkolny w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie: ,,Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wnoszą opłatę za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym
poza czas realizacji podstawy programowej, o której mowa w § 1. ust. 1 obejmujące w szczególności:
1) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
2) prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających,
3) realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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