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PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z Ania .:13,.. sierpnia 2019 r.

w sprawie wykonania uchwaly Nr XIIil94l19 Rady Miasta Bialystok z dnia
l8 czerwca 2019 r. w sprawie okre5lenia wysokoSci oplat z korzystanie z wychowania

przedszkolnego dzieci objgtych wychowaniem przedszkolnym do kofca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w kt6rym koriczq 6 lat w prowadzonych przez Gming Bialystok

jednostkach ofwiatowych

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22019 r. poz. 506) w zwigku z $ 6 uchwaly Nr XII/194/19 Rady Miasta Bialystok z dnia
l8 czerwca 2019 r. w sprawie okreSlenia wysokoSci oplal za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objgtych wychowaniem przedszkolnym do korica roku szkolnego
w roku kalendazowym, w kt6rym kohcz4 6 lat w prowadzonych przez Gming Bialystok
jednostkach o6wiatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3590) zarz4dzam, co
nastgpuje:
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Podstaw4 obni2enia oplaty, o kt6rej mowa w $ 3 ust. 2 uchwaly Nr XII/I94/19 Rady Miasta
Bialystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie okreSlenia wysoko6ci oplat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci objgtych wychowaniem przedszkolnym do korica roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym koricz4 6 lat w prowadzonych przez Gming
Bialystok jednostkach oSwiatowych, w przypadku:
l) okreSlonym w $ 4 ust. 1 pkt I uchwaly, tj. posiadania przez dziecko orzeczenia poradni

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie ksztalcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie zajgi rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespolowych, jest

zlo2enie odwiadczenia, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 1 do niniejszego zarz4dzenia,
przy czyrn obnizenie oplaty przysluguje poczqwszy od pocz4tku miesiqca nastgpuj4cego
po miesi4cu, w kt6rym rodzic przedlo2yl dyrektorowi przedszkola to oSwiadczenie,

2) okreSlonym w $ 4 ust. 1 pkt 2 uchwaly, tj. gdy z uslug przedszkola korzysta dziecko, na

kt6re zostal ptzyznany zasilek rodzirury na podstawie przepis6w ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), jesr

zlolenie odwiadczenia, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 2 do niniejszego zarz4dzenia,
ptzy czym'.
a) obni2enie oplaty przysluguje pocz4wszy od pocz4tku miesi4ca nastEpuj4cego po

miesi4cu, w kt6r).rn rodzic przedlo2yl dyrektorowi przedszkola to oiwiadczenie,
b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasilku rodzinnego, rodzic jest

zobowiqzany do natychmiastowego zgloszenia tego faktu do dyrektora przedszkola,

c) utrata uprawnieri do obnizenia oplaty z tego tytulu nastgpuje z ostatnim dntem
miesiqca, w kt6rym nast4pila utrata uprawnieri do otrzymywania tego zasilku,

3) okreSlonym w $ 4 ust. 1 pkt 3, tj. gdy z uslug przedszkola korzysta dziecko z rodziny
wielodzietnej, uczestnicz4cej w Programie ,,Bialostocka Karta Duzej Rodziny", jest

podanie dy'rektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzaj4cego uczestnictwo
w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie
przez przedszkole, przy czym:
a) obniZenie oplaly, z tego tytulu przysluguje od pocz4tku miesi4ca nastgpuj4cego po

miesi4cu, w kt6rym rodzic podal dyrektorowi przedszkola numer dokumentu
potwierdzaj4cego uczestnictwo w Programie,
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w przypadku zakofuczenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowi4zany jest do

niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkol4
utrata uprawnieri do obnizenia oplaty z tego g/tutu nastgpuje z ostatnim dniem

miesiqca, w kt6rym nast4pilo zakoriczenie uczestnictwa w Programie.
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Wykonanie zan4dzenia powierza sig dyrektorom przedszkoli samorz4dowych Miasta
Bialegostoku oraz dyrektorom szk6l podstawowych prowadz4cych oddzialy przedszkolne.
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Traci moc zarz4dzenie Nr 756118 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wykonania uchwaly Nr L/770i 18 Rady Miasta Bialystok z dnia 2l maja 2018 r.
w sprawie okre5lenia wysoko3ci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
objgtych wychowaniem przedszkolnym do koIlca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w kt6rym korlcz4 6 lat w prowadzonych przez Gming Bialystok jednostek o3wiatowych.
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Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania, z mocq obowi4zuj4c4 od dnia I wrzeSnia

2019 r.
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Zalacznik Nr I
do zARZ\DZFNIA NR ... 613....ns

PREZYDENTA MIASTA BIAI.EGOSTOKU
z dnia ..J3... sierpnia 2019 r.

Bialystok, dnia
(imie i nazwisko
ro dz ic a/ o p i e kuna p r awnego)

(adres zamieszkanio)

oSwIADcZENIE

Ja nizej podpisana./y oSwiadczam, 2e moje dziecko .............

..................ur. ...,......posiada:
(imig i nazwisko dziecka, data urodzenia)

U orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego Nr

z dnia ............... ......, wydane przez Poradnig Psychologiczno - Pedagogiczn4

Nr.....w ,naokres

l_l orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajgd rewalidacyjno - wychowawczych

Nr ............... .. z dnia wydane przez

Poradnig Psychologiczno - Pedagogiczn4 Nr . . ... w

r po dp i s rodzi ca/op i e kuna pr awnego)

(. Tadcusz Tvuakolaakt



Zalacznik Nr 2
do ZARZ\DZENIA NR ...6.63.....ns

PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
z dnia ..{3... sierpnia 2019 r

Bialystok, dnia

(adres zamieszkania)

OSWIADCZENIE

Ja ni2ej podpisana,/y oSwiadczam, 2e pobieram zasilek rodzinny na podstawie decyzji
wydanej przez ................ ........................Nr........................
z dnia................. na okres

na dziecko / dzieci, korzystaj4ce z uslug danego przedszkola:

l. .......................
(imig i nazwisko dziecka)

2.

3.

5.

(imig i nazwisko dziecka)

(imig i nazwisko dzieclea)

(imig i nazwisko dziecla)

(imig i nazwisko dziecka)

W przypadku utraty prawa do otrzymy'rvania zasilku rodzinnego, zobowi4zujg sig do
natychmiastowego zgloszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

(podpis rodzica/opiekunq pruwnego)

4.

hlf'

(imig i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego )
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