
UCHWAŁA NR XXIX/262/2013
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 5 września 2013 r.

W sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz.2572 z późniejszymi zm.) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje : 

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew zapewnia się bezpłatne nauczanie , wychowanie 
i opiekę w czasie od  8-mej-   do 13-tej. 

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł   za  każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka 
w przedszkolu.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki 
godzinowej , o której mowa w ust. 2 , liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony 
w § 1 wskazany przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XL/378/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Stęszewa . 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2013r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew

inż. Mirosław Potrawiak
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 września 2013 r.

W sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dzieckaw przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innychustaw
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)- zostały wprowadzonezmiany dotyczące
wysokości opłat za świadczenia i usługi realizowaneodpłatnie przez przedszkole.

Ustawodawcawprowadził opłatę w wysokości 1 zł za godzinę zajęć powyżej pięciu bezpłatnych
godzin nauczania i wychowania.

Zgodnie z zapisem ustawy opłata w wysokości 1 zł będzie waloryzowanaprzez właściwegoMinistra
do Spraw Oświaty i Wychowaniaogłaszana w DziennikuUrzędowymRzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Powyższa waloryzacjanie będzie stanowić zmianyUchwałyRadyMiejskiej.
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