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RADY GMINY ixr.l^zr':ow
z dniaZ4lipca2}l4 r.
w sprawie określeniaczasu bezpłatnegopobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia
udzielane przezprzedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina ie|azków
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt |5 oraz art.40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (tj.
DzU. z20|3 r. poz. 594 zpóźniejszymizmianami) oraz art.|4 ust.5 ustawyzdnia7 wrześnial99l r. o systemie
oświaty(Dz. U. z 2004 r' Nr.256, poz. 2572 z późniejszymizmianami ) uchwala się, co następuje:
s 1.w przedszkolachprowadzonychprzezGminę Że|azków zapewniasię bezpłatnenauczanie,wychowanie
i opiekęw czasieod godziny 8:00do godz. 13:00
i usługirealizowanesą odpłatnie.
s 2. l.Pozaczasem wymienionymw $ l świadczenia
2. WysokośóopłaĘ,o której mowa w ust. l, wynosi 1 zł.zakuŻdą tozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka
w przedszkolu.
3. Miesięczna wysokośćopłaĘ za czas rea|izacji odpłatnychświadczeńustalanajest jako iloczyn: stawki
godzinowej, o której mowa w ust. 2, Liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony
w $ 1 wskazanejprzez rodziców (opiekunów prawnych)oraz|iczby dni pobyru dziecka w przedszkolu.
$ 3. opłata wskazana w $ 2 ust 2 podlega waloryzacji wskaźnikiem,o którym mowa w art. 14 ust. 5b ustawy
zdnia 7 września1991r.o systemieoświaty(Dz.U. z2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm,) w wysokościi terminie
wynikającymz tegoprzepisu.
$ 4. Traci moc uchwałaNr XLDV238/I0 Rady Gminy Że|azkowz dnia30 sierpnia2010 r. w sprawie opłatza
świadczeniaudzielane przezprzedszkola,dla których organemprowadzącymjest Gmina Żelazkow ,
$ 5. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy ŻeIazków
$ 6. Uchwaławchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym WojewódŹwa
Wielkopolskiego,

P rzewod n tczai,:\/

Rady Gminyftlo; ' K ci v
Dariusz

-42E6-B45D-799FB5DFC603.
Id:6B4D8A7F-634F
Podoisanv

(tv t':t'ttiuA

Strona I

UZASADNIENIE

Projekt ten zostałdostosowanydo noweli ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz.2572 ze zm.) wprowadzonych ustawą z dnia L3 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
systemieoświatyorbz nięktórychinnychustaw(Dz. U. zl|I3r.poz.827).
Regulacjewprojekcie uchwĄ określają
:
. nieodpłatnyczas pobytu dziecka w przedszkoluod godz. 8.00 do godz. 13.00
. wysokośóstawki za t godz.w czasie odpłatnegopobytu dzieckaw przedszkolu;
Przyjęta w uchwale wysokośó opłaĘ ustalona zostałana poziomie maksymalnej opłaty
wskazanej przez ustawodawcę. W uchwale zawaĘ został'takŻe ptzepis dopuszczający zmianę
wysokościopłatypoprzez jejwa|oryzacjęw sposób określonyw ustawie.
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