
UCHWAŁA NR XXXIX/227/17
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice.

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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Baćkowice w zakresie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat określonej w odrębnych przepisach, realizowane są 
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin.

2. Czas przeznaczony na udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa ramowy rozkład dnia ustalony 
przez dyrektora przedszkola.

§ 2. Za świadczenia udzielane uczniom objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat przez przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 
zajęć, ustala się opłatę za jedną rozpoczętą godzinę świadczenia w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) 
i podlega waloryzacji zgodnie z zapisami art. 52 ust. 4-7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę 
godzin korzystania w danym roku szkolnym ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/250/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
z 2014 r., poz. 2227 i z 2016 r., poz. 4183).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 6. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie zasad określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Baćkowice do przepisów
ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, która od dnia 1 stycznia
2018 roku reguluje w/w kwestie.

Z uwagi na uchylenie przepisów ustawy o systemie oświaty stanowiących podstawę dotychczasowej uchwały
w tym zakresie zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.
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