
UCHWAŁA NR XXX/ 210 /2017
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniezno

Na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 w związku z ust.4, art.14 ust.5 pkt 1 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.1) ) i art. 18 ust.2 pkt 15 oraz 
art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Gniezno w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 
o którym mowa w §1 pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXI/227/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gniezno.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Piotr Łykowski

1) Zm. z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 1010, 1954, 1985 i 2169.
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Uzasadnienie

Na podstawie art.14 ust.5 ustawy o systemie oświaty za świadczenia przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego wykraczające poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, pobierane są opłaty od rodziców (opiekunów prawnych), w wysokości ustalonej
przez Radę Gminy.

Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań wynika z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016r. poz.1985)
nowelizującej ustawę o systemie oświaty. Ze znowelizowanego zapisu art.14 ust.5 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty wynika, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę dotyczą wyłacznie dzieci do lat 5.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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