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UCHWAŁA NR XLV/462/14
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasta Bochnia
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a, ust. 6 i ust. 7 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLII/441/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia czasu
przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014r. poz. 3226) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci wnoszą opłaty za wyżywienie dziecka ustalane przez
dyrektora przedszkola wspólnie z Radą Rodziców i w uzgodnieniu
z Burmistrzem Miasta Bochnia, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Opłat, o których mowa w ust. 1, nie ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, za które koszt
żywienia pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni.
3. Okoliczność, o której mowa w ust.2, wymaga odnotowania w umowie cywilnoprawnej, o której
mowa w § 3, poprzez wskazanie w niej numeru i daty wydania decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bochni w sprawie ustalenia prawa do dożywiania oraz czasu na jaki decyzja ta została
wydana.”;
2) po § 4 dodaje się § 4a w następującym brzmieniu:
„§ 4a. 1. „§ 4a. 1. Z opłat, o których mowa w § 2 ust.1, zwolnieni są rodzice (opiekunowie prawni)
dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, za które koszt żywienia pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bochni.
2. Warunkiem nabycia uprawnień do zwolnienia z opłat o którym mowa w ust.1 jest przedłożenie
odpowiednio orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź
też decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni w sprawie ustalenia prawa do dożywiania.
3. Zwolnienia od opłat o których mowa w ust. 1 obowiązują od dnia przedłożenia dokumentu,
o którym mowa w ust. 2, przez czas określony w tym dokumencie.
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4. Zwolnienia z opłat o którym mowa w ust. 1 w trakcie roku szkolnego wymaga dokonania
stosownej zmiany w umowie cywilnoprawnej, o której mowa w § 3, a w tym wskazania w niej
dokumentu uzasadniającego zwolnienie oraz okresu zwolnienia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2014 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

