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UCHWAŁA NR XXXV/297/17
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 czerwca 2017 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. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z poźn. zm.) w związku z art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miasta Bochnia
uchwala
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/237/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 2017 r. poz. 769) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę
Miasta Bochnia zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1,
określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola lub szkoły.”;
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci
w wieku do lat 5, w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ust. 1, ustala się opłatę
w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania
i opieki.”;
3) w § 2 uchyla się ust. 3;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zakres
i zasady korzystania z opieki przedszkolnej oraz sposób i terminy pobierania opłaty za świadczone usługi
reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi, osobami
sprawującymi pieczę zastępczą) a dyrektorem przedszkola lub szkoły.”;
5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Rodzice (opiekunowi prawni, osoby sprawujące pieczę zastępczą) ponoszą odpłatność za
wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu i każdej szkole podstawowej, w której
funkcjonuje oddział przedszkolny oddzielnie, w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów
żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków, z zastrzeżeniem ust. 2.”.
§ 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 2017 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

