
 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/265/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

                                            z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
 

  

w sprawie określenia wysokości opłaty 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 Sochocin   

publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych 

Na podstawie art. 52 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze. zm.  ) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.  

994) Rada Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. Przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzone przez Gminę  Sochocin zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku 

do piątku. 

§ 2.1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, w wysokości 

1 zł za każdą godzinę zajęć. 

2.Opłatę miesięczną za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 

wymiar godzin, o których mowa w § 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej ustalonej w 

ust.1 i liczby godzin w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w czasie 

przekraczającym wymiar określony w § 1. 

 

§ 3. 1 Opłata, o której mowa w §  2 ust.1 podlega  częściowemu zwolnieniu: 

1) za drugie dziecko z jednej rodziny  uczęszczające do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkołach podstawowych o - 25% 

2) za  trzecie i każde następne dziecko z jednej rodziny  uczęszczające do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych o -50% 

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust.1 dzieci niepełnosprawne posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 

 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze. zm.). 

 

§  4.  Traci moc uchwała Nr XXVIII/232/2014 Rady  Gminy  Sochocin z dnia  31 marca 

2014 r. w sprawie  opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, publiczne inne formy 

wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz uchwała   Nr XX/173/2017 Rady  Gminy  

Sochocin z dnia   13 stycznia 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane  przez przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego 

i odziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin.  



§  5.  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy 

§  6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Mazowieckiego. 

 
 

 

  

 

                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR XXXIV/265/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie określenia wysokości opłaty 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 Sochocin   

publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych rada gminy  określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

 w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat .   

W związku z  faktem, że uchylono przepisy ustawy o systemie oświaty, rady gmin muszą 

podjąć uchwały na podstawie nowo obowiązujących przepisów o finansowaniu zadań 

oświatowych i prawa oświatowego. 

Zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwały rady gminy 

podjęte przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 14 ust.5 ustawy o systemie oświaty, 

w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na 

podstawie art. 52 ust. 1. 

W związku z powyższym uzasadnieniem  przedkładam projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości opłaty 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 Sochocin   publicznym przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 

 

 

 

 

                                                                                    
  

 


