UCHWAŁA NR XXVII/293/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
Na podstawie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.), art.14 ust.5 pkt 1 lit.a, w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Pszczółki, będąca organem prowadzącym dla Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
w Pszczółkach, zapewnia nieodpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie jest odpłatne.
2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za 1 godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie.
3. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola
w danym miesiącu, opłaty określonej w ust.2 i liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania
przedszkolnego przekraczającego wymiar, o którym mowa w ust.1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Traci moc uchwała nr IX/73/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Pszczółki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym
czas bezpłatnego nauczania ustalony zgodnie z art.6 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie

oświaty

wynosi

od

1

września

2013

r.

1,00

zł.

W

uchwale

Rady

Gminy

z dnia 28 września 2011 r. wyżej wymieniona opłata została ustalona na kwotę 2,80 zł. Dotychczasowe
uchwały podjęte na podstawie art.14 ust.5 ustawy o systemie oświaty zachowują moc do dnia wejścia w
życie uchwał w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych ustaw. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zmiany opłaty na 1,00 zł za każdą
godzinę w zakresie nauczania, wychowania i opieki.
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