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UCHWAŁA NR XLI/349/17
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez Gminę Bobowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje.
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach
podstawowych, prowadzone przez Gminę Bobowa, w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od godz. 8:00 do 13:00.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bobowa
publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
przebywających w nich powyżej pięciu godzin dziennie, w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, a obejmującym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne,
ustala się opłatę za 1 godzinę tych zajęć w wysokości 1zł.
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki określonej w ust. 2 oraz liczby godzin zajęć.
4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych
w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 3. Opłata określona w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole czy szkoła podmioty.
§ 4. Zakres realizacji przez przedszkole publiczne oraz szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi
zajęć, o których mowa w § 2, oraz zasady odpłatności za te świadczenia określa umowa cywilnoprawna
zawarta z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, na każdy rok szkolny.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/240/16 Rady Miejskiej w Bobowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Bobowa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

