
Uchwała nr 138/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 26 września 2012 r
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego  
uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za  

świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez  
Gminę Miasta Gostynina

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  i  art.  40  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust. 1 pkt 2, art. 14  
ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 i art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz.  
449) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§1
W uchwale  nr  51/IX/2011  Rady  Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  31  maja  2011 roku  w  sprawie  
ustalenia  czasu  realizacji  programu  wychowania  przedszkolnego  uwzględniającego  podstawę  
programową wychowania  przedszkolnego oraz  wysokości  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  
przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina (Dz.  
Urz. Wojew. Mazow. Nr 99, poz. 3178) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 
    a) w lit. a) słowa „10 % kwoty bazowej” zastępuje się słowami „5 % kwoty bazowej”.
    b) w lit. b) słowa „12 % kwoty bazowej” zastępuje się słowami „9,5 % kwoty bazowej”.

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłaty, o których mowa w ust. 2 naliczane są w oparciu o faktyczny czas pobytu dziecka”

3) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„4. Dzienna  opłata  obliczana  jest  jako  iloraz  miesięcznej  opłaty,  o  której  mowa  w  §  3-5,  
odpowiedniej dla faktycznego czasu pobytu dziecka w danym dniu przez liczbę dni roboczych w  
danym miesiącu.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Jolanta Syska - Szymczak


