
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  prowadzone przez 
Gminę Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. )

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,  w zakresie podstawy 
programowej określonej  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół( Dz. U. z 2012 r., poz. 977).

§ 2. 1.  Za świadczenia udzielane przez przedszkola  dzieciom w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym 
bezpłatny wymiar zajęć, ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł. (słownie: 
jeden złoty 00/100) na każde dziecko.

2. W przypadku uczęszczania do przedszkola więcej niż jednego dziecka z rodziny opłatę za zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze ponad czas realizacji podstawy programowej pobiera się tylko od jednego dziecka.

§ 3. Opłata za 1 godzinę w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć o której mowa w § 2 podlega 
waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie 
oświaty.

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń określonych w § 2 ustalana jest na podstawie 
stawki godzinowej, o której mowa w § 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie 
przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie 
opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bogoria (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2014.1160) oraz uchwała
Nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 maja 2014 rokuw sprawie wprowadzenia zmian do 
uchwały Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia 
przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bogoria (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2014.1706)
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .............

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 27 stycznia 2017 r.

W zwiazku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwośc pobierania przez organ prowadzący
opłat za pobyt dziecka w wieku6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. ma to związek
z tym, że od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni uczniowie usczęszczający do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objeci zostają subwencją oświatową.

Rada Gminy została zobowiązana do dostosowania dotychczasowej uchwały o wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Bogoria do obowiązujących
przepisów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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