
UCHWAŁA NR XXXIV/134/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci              
w wieku do lat 5  w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Koprzywnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                   o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Koprzywnica dzieciom do lat 5 zapewnia się 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki  
od poniedziałku do piątku w czasie od godz. 8:00 do godz. 13:00.

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego 
nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 
1, dla dzieci do lat 5 ustala się opłatę w wysokości 1 zł.  
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenie, o którym mowa w ust.1, stanowi sumę  iloczynów opłaty 
wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczającej ponad wymiar określony
w § 1 ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole 
podstawowej w danym miesiącu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/241/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy w sprawie opłat
za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami”
w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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Uzasadnienie

W związku z objęciem od 1 stycznia 2017 r. subwencją oświatową dzieci sześcioletnich (na mocy ustawy
z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) oraz wynikającą z tego zmianą zakresu uprawnień dla jednostek
samorządu terytorialnego, zachodzi konieczność podjęcia uchwały
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 5 uczęszczające do
przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Koprzywnica.

W związku z powyższym podjęcie uchwały na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) jest zasadne.
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