
UCHWAŁA NR XII/84/15
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015 poz.1515 j.t. ) w związku z art.6 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust.4 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1, ust.5a i ust.7, ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza 
uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę Wąsosz zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w wymiarze: 5 godzin dziennie cztery dni w tygodniu oraz 6 godzin dziennie jeden dzień w tygodniu.

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 1zł za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie 
przekraczającym wymiar określony w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski

A. R-S
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust.4 ustawy o systemie oświaty w przedszkolach publicznych oraz
oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Wprowadzane niniejszą uchwałą opłaty są opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem
przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego /5 godz dziennie/. Opłaty te,
w myśl art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty, ustala Rada gminy. Zgodnie natomiast z art. 14 ust.5a
nie mogą one być wyższe niż 1,00 zł za godzinę zajęć. W celu realizacji zajęć wykraczających poza podstawę
programową proponuje się ustalenie na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wymiaru 5 godzin dziennie
cztery dni w tygodniu oraz 6 godzin dziennie jeden dzień w tygodniu.
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