
 

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 

 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)    Rada Gminy uchwala, 

co następuje:  

  

 § 1. W uchwale Nr  XXVIII/232/2014 Rady  Gminy Sochocin z dnia 31.03.2014 r.   

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane  przez przedszkola, publiczne inne formy 

wychowania przedszkolnego i odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sochocin § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola ,publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym 

wymiar wskazany w § 1 dla dzieci w wieku do 5 lat, wynosi 1,00 złoty za godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy  

o systemie oświaty. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa  Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat za udzielane świadczenia 

począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 
 

 

      

 

 

 



 

  

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR XX/173/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 13 stycznia 2017r. 

 
 

 zmieniającej 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 

 

W związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) 

uzasadnione jest dokonanie zmiany dotyczącej pobierania odpłatności za świadczenia 

udzielane przez publiczne przedszkola, publiczne formy wychowania przedszkolnego 

 i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Od 1 stycznia 2017 r. opłatę należy 

pobierać wyłącznie za dzieci w wieku do 5 lat. Zmiana powyższa wiąże się z objęciem dzieci 

sześcioletnich subwencją oświatową, w związku z czym, organ prowadzący nie może 

pobierać opłat za pobyt dzieci w wieku 6 lat oraz starszych w publicznej placówce 

wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


