
UCHWAŁA NR XXVII/207/16
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2016 r. poz. 446 wraz ze zm.) oraz art.14 ust. 5 pkt 1, ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z wraz ze zm. ) w związku z art. 2 pkt 1 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 ) 
ustala się, co następuje: 

§ 1. W przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Biesiekierz, zapewnia się bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w dniach pracy przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej publicznej formie wychowania przedszkolnego. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, realizowaną w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1 dla dzieci w wieku do lat 5 w wysokości 1 zł. 

2.  Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu 
publicznym, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz, ustala się jako iloczyn opłaty wymienionej 
w §2 ust.1 przez zadeklarowaną liczbę godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 oraz liczbę dni. 

3.  Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2, 
rodzice/opiekunowie prawni deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko 
z wychowania przedszkolnego.

§ 3. Czas pobytu dziecka, zasady korzystania z wychowania przedszkolnego, zakres udzielonych świadczeń, 
zasady pobierania opłat za świadczone usługi w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Biesiekierz, reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego a rodzicem/opiekunem prawnym 
dziecka. 

§ 4. 1. Opłata o której mowa w §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

2.  Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Biesiekierz o których mowa w § 1, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na 
podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII /241/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę 
Biesiekierz. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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