
 

UCHWAŁA Nr VI/48/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 ze zm. ), 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 2019 r. poz.  

506) Rada Gminy uchwala, co następuje :  

 § 1. W uchwale Nr  XXXIV/ 265/2018 Rady  Gminy Sochocin z dnia  29 sierpnia 2018 r.  

( Dz. U. Woj. Maz. 2018 poz.8290)  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 § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 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 rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. 1 Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. 

 

            

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR VI/48/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.  2245) rady gmin 

muszą podjąć uchwały  uwzględniające zmiany w przepisach. 

Zgodnie z art. 44  pkt 30 ww ustawy, w art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych wprowadzono zmiany,  wyrazy „ za godzinę zajęć” zastąpiono wyrazami „za 

każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym”. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę zmieniającą uchwałę                   

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 przy  

publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 

 

 

 

 


