RADA GMINY

UCHWAŁA NR xxvIII/188/18

ŁANlĘTA

RADY GMINY ŁAI{IĘTA
z dnia27 czervłca.2018 roku

w spraryie tlpl:rt

ktlrą,stanie z rvl,chorvania przeclszkrllnego \1,przedszkrrlu

7.2|

publicznl,m ctla ktćlrcgo orgźlnem prorvadzilcvm jcst Gmina Łanięta.

Nir podstarł,ie art. ]8 tlst.2 pltt l5 ustarł,r,z c,lnia 8 nlalca 1c)!)0 r. o samorząclzie
(Dz, tl. z ż018 r.. 1loz. 99-ł i 1roz. l000) n zrł,ittzku z, a,rL 5ż r-rst. 1 pkt 1 i ust, 3
usttl\Ą,\ z clrlia )7 pażclz,terniliir ]0l7 r, o tlIlltl-tsolr-atriu zadan ośrliiltorilch (Dz. |], t ),0I] r,
poz,22{J3). alt. 13 rrst, 1 pkt. ? Llstźl\\,},z drlitl 14 grLrclnia 2()1ó r. Pt,arł,-cl tlŚrł-iatou'c (l)z, t,.
z)017 1,. p(),z.59" poz. 94(). poz.2203) }lac,ia Gnrirrl,ł,anieta i-lchrl,ala. co rrastępll.]c:
gl-tlitrnrn,i

§ l.

I)rzec,lszlitllc publiczlre oraz dla lttcirego olgatlelx prorł,aclzącl'm .jest Grr-rina ł.allięta.
reirlizr_rja progran\l rvvchorvania przedszltolnego lrrł,zglęclnia.jące poclstarł'ę PrOglam()\\ą
rłr,clrolvaniir przeclszltolnego oraz zape\\,nitiją bezpłatne llauczatlie. rł,vchtlu'anic i clPickę
\\- rł,r,nliarze 5 goclzin clzierlnic oc1 8.00 clo 13.00 tlczniolrr ob.jętl'nl rvl'chorł'atlietl'l
przcclszliollll,nr cltl końca roku szkolnego \\j roktr 1talelrclal,z()wvtl" r.r,którytrr I<Oliczt1 6lat,
przekt,aczającl'rrl ri.'r'nliar
§ 2. 1,./,a korz,rsttltlic z tlauczania. wl,chou,ania iopicki rt,czasie
za kazclą roZPOcZętą
PLN
ząjęć. o lttćlrvnl nl()\vŁ1 rł § 1 r_lstala się opłatę w r.łT,scl}<ości 0.30
goclzirrę

ze gar()\\-l1.

2. \Ą/y,soliośćopłat. o lttcire.j 1Io\\,a tt,ust, 1. pocllega ri,alorl,zac.ji. zgoclriic z erL.52 ils1.'ł
(Dz. l'. z )-017 r.
Llsta\\r\, z dnizr 27 pażdzicrnil<ll 2017 r. o tlnatlsorł,alliLr zaclań ośr,i'iatclrvl'Ch
poz.220]).
3. \\I prz1,1laclku trieobccności ucznia vr-przeclszkollr publiczll!,l-}l. \\,ocldziale przeclszk<lltlvIrr
rł szliole poclstarvou,ej oplatir. o lttcirei lnowa rł,ust. 1. ulega znlnie.jszcrriu.
-ł. Opłata. o lttore.j mo\\,Łl

rl,ust, l. rrie

obe.jrnu.je I<oszttiu,

lłl,zl,rł,icnia.

5. N{icsięczna rł,r,sokoścopłat1,. o ktcirej nlowa rv ust. 1..jcst ustalona.jako iloCzl'n Starvki
goclziI-iorvc.i i liczb1, goclzirr. \\, czasie ktorych clziecko litlrzl'sta z r,l'r'chtlrl'aLiiA
przeclszkolrlcgo. ponac1 czas cllireślotl}l \r, q\ |.
§

_}.

\\,'r,1,orianic

rtchlrair 1lolr,icrza sic \\'(l.jtorłi Crlrinv Laniętlr.

rr'l'sokości
§:l. Traci moc []chrrlllt llI,XlX ]1-1 16 Radl,Gniny,Lirnięta rł sprirrłic olilcślerria
Ópłat za korzl.sttulie z rłr,chorł,allia przeclszltclllrcgo poza czaselll plzez]laczOil)'ll] na bezPlatllc
nauczanie. r.r-rcłlorł,anieiopielie clzieci clo ltrt 5. ( Dz, Urz. S/o.i. Lćlclzkicgo z201] poz. -55,1)

§ 5.
(

L]cl"rr,rała u,choc]zi

Irzęc]orr },nl \\'

o.j

erł,oc,l

rł żl,cie po

ztu a

J,

oclzlri

c

urpłr,lrie 14 c]ni ocl clIlill ogłoszcnia

go

Olgradzk|

