UCHWAŁA Nr XXXVII/273/2014
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
Na podstawie 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. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr
273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.
1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043,
Nr 208 poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz.
791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145
poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr
127 poz. 857 i Nr 148 poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139 poz.
814, Nr 149 poz. 887 i Nr 205 poz. 1206; z 2012r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827,
1191, 1265 i 1317) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w
sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kleszczewo, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłata za czas realizacji świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem
określonym w § 1 wynosi 1,00 zł za godzinę.”
2. W § 3 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„ 2. Obniżenie opłaty jest stosowane obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (prawnych
opiekunów) wniosku o udzielenie ulgi określonej w ust. 1.
3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg określonych w ust. 1
zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia
uprawnienia do tego zwolnienia.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/273/2014
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 stycznia 2014r.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzą bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w ramach realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5
godzin dziennie. Opłaty za świadczenia wykraczające poza te ramy ustala, zgodnie z art. 14
ust. 5 ustawy o systemie oświaty, rada gminy. W związku ze zmianami w ustawie o systemie
oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r, określającymi maksymalną wysokość opłaty za
świadczenia przedszkolne, wykraczające poza podstawę programową w kwocie 1 zł za
godzinę tych świadczeń, rada gminy została zobligowana zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do dostosowania
wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych do nowych
przepisów prawnych, w związku z czym określiła wysokość opłaty za świadczenia
przedszkolne w kwocie 1 zł za godzinę.
Uchwała wprowadza, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, obowiązek przedstawienia
przez rodzica, ubiegającego się o udzielenie ulg w opłatach za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, oświadczenia, potwierdzającego uprawnienia do ulgi.

