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Uchwała nr L/254/2014 

Rady Miejskiej w Wąchocku 

z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

w sprawie: odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola 
oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez 
Gminę Wąchock 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Wąchock świadczą 
usługi wyznaczone podstawą programową wychowania przedszkolnego, o której 
mowa w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka określa 
dyrektor w arkuszach organizacyjnych przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych. 

§ 2 

1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w czasie 
przekraczającym wymiar podany w § 1 pkt 1 wynosi 1,00 z1 (słownie: jeden zloty 
00/100) za godzinę pobytu dziecka w/w placówkach. 

2. Kwota określona w pkt 1 obejmuje opłatę za zajęcia wykraczające poza podstawę 
programową, nie dotyczy natomiast kosztów wyżywienia. 

3. Kwota, o której mowa w pkt 1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy 

O systemie oświaty. 
4. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w pkt 1 oraz 

liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało z przedszkola, oddziału 
przedszkolnego. 

5. Przy ustalaniu opiaty, której mowa w pkt 1 bierze się pod uwagę każdą rozpoczętą 

godzinę. 
6. Należność określona w pkt 4 regulowana jest do 15 — tego dnia każdego miesiąca, 

którego opłata dotyczy. 



§ 3  

Wysokość opłaty obliczona według zasady określonej w § 2 pkt 4 może być obniżona o 50% 
w przypadku gdy do przedszkola, oddziału przedszkolnego uczęszcza drugie i kolejne 
dziecko z danej rodziny. 

*4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock. 

§ 5  

Traci moc uchwała Nr XXX/155/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. 

§6 

Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Rady 	 O 
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Uzasadnienie 

Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
Uchwałą z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) wprowadzono ograniczenie 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Według nowych uregulowań prawnych 
maksymalna odpłatność za 1 godzinę zajęć nie może być wyższa niż 1,00 zł (słownie: jeden 
złoty 00/100). Ponadto przepisy w/w ustawy upoważniają radę gminy do określenia 
warunków częściowego bądź całkowitego zwolnienia z opłat za usługi świadczone przez 
publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne. 
Zmniejszenie dochodów Gminy spowodowane ustawowym obowiązkiem obniżenia opłaty do 
1,00 z1 zrekompensuje dotacja celowa przyznana z budżetu państwa. 
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