UCHWALA NR 841XI1I2016
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie

ustalenia oplat za swiadczenia udzielane w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gmin-r Nowe Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samor~dzie
gminnym (Dz. U. 2015r. poz. 1515 z p6Zn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a w zwi~zku z art.
6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. 2015 r. poz.
2156 z p6Zn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastt(puje:
§1
1. Przedszkole zapewma bezplatne nauczame, wychowanie i opiekt( w czaSle 5 godzin
dziennie.
2. Godziny, w kt6rych odbywa sit( bezplatne nauczanie, wychowanie i opieka, okreslone s~
w statucie przedszkola.
§2
1. Oplata za swiadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczaj~cym wymiar
wskazany w § 1 wynosi 1,00 zl. za kaZd~ godzint( pobytu dziecka w przedszkolu. Kwota ta
podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy 0 systemie oswiaty. Oplata, 0 kt6rej
mowa w §2 ust. 1 nie obejmuje koszt6w wyzywienia.
2. Oplatt( miesit(czn~ ustala sit( na podstawie stawki godzinowej okreslonej w ust. 1 oraz
liczby godzin, w czasie kt6rych dziecko korzystalo ze swiadczen przedszkola.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Miasto.
§4
Traci moc uchwala Nr 431X12011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie oplat za swiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla kt6rego organ em
prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto zmieniona uchwal~ Nr 103IXXIII2012 Rady Gminy
Nowe Miasto z dnia 20 wrzesnia 2012 roku.

§5
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzt(dowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do Uchwaly Nr 841X1112016 Rady Gmioy Nowe Miasto
z dnia 21 stycznia 2016 roku

Zmiana ustawy

0

systemie oswiaty oraz niekt6rych innych ustaw z dnia 13 czerwca

2013 roku wprowadzila zmiany w organizacji i finansowaniu wychowania przedszkolnego.
Zachodzi wiyc koniecznosc zmiany uchwaly.
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku

0

systemie oswiaty

(Dz. U. 2015 r. poz. 2156 z p6Zn. zm.) Rada Gminy okresla wysokosc opiat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminy
z uwzglydnieniem bezplatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez
organ prowadz'lcy nie kr6tszy niz 5 godzin dziennie.
Projekt uchwaly zawiera uregulowania odnosz'lce siy do zmienionego stanu prawnego, co do
wysokosci oplaty za swiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne oraz jej waloryzacji.
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