
UCHWALA NR XXVIIII232/2014 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie oplat za swiadczenia udzielone przez przedszkola, publiczne 
inne formy wychowania przedszkolnego i oddzialy przedszkolne w szkolach 
podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Sochocin 

Na 	podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i artAO ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz(ldzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6in. zm.) oraz art. 14 ust.5 oraz ust. 
7 w zwi'tZku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p6in. zm.) Rada Gminy uchwala, 
co nast<tpuje : 

§ 1.1. Przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, oddzialy 
przedszkolne w szkolach podstawowych prowadzone przez gmin<t Sochocin zapewniajq 
bezplatne nauczanie, wychowanie i opiek<t w czasie pi<tciu godzin dziennie. 

2. Godziny, w kt6rych odbywa si<t bezplatne nauczanie, wychowanie i opieka, okreslone 
Sq w statutach przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych. 

§ 2. 1. Oplata za swiadczenia udzielane przez przedszkola, publiczne inne formy 
wychowania przedszkolnego i oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych w czasie 
przekraczajqcym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1 zloty za godzin<t pobytu dziecka 
w przedszkolu. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy 0 systemie 
oswiaty. Oplata nie obejmuje koszt6w wyzywienia. 

2. Oplat<t miesi<tcznq ustala si<t na postawie stawki godzinowej okreSlonej w ust. 1 oraz 
liczby godzin, w czasie kt6rych dziecko korzystalo ze swiadczen przedszkola, oddzialu 
przedszkolnego w szkole podstawowej. 

3. Oplacie, 0 kt6rej mowa w ust. 1 podlegajq swiadczenia nauczania, wychowania 
i opieki realizowane w czasie przekraczajqcym pi<tc godzin dziennie, dostosowane do wieku, 

potrzeb i mozliwosci dzieci a w szczeg6lnosci: 
1) zapewnienie bezpiecznych warunk6w funkcjonowania dziecka podczas pobytu 

w przedszkolu oraz poza przedszkolem; 
2) przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiek<t 

i nadz6r nad dzieckiem podczas wypoczynku; 
3) nadz6r nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw 

w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw; 
4) wspieranie indywidualnego rozwoju i zainteresowan; 
5) zaj<tcia przygotowujqce dzieci do udzialu w przedszkolnych oraz srodowiskowych 

imprezach artystycznych i okolicznosciowych; 
6) gry i zabawy dostosowane do wieku i mozliwosci dziecka; 
7) zaj<tcia relaksacyjno-wyciszajqce. 

§ 3.1. Oplata za korzystanie ze swiadczen przedszkola, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych, 0 kt6rej 
mowa w § 2 podlega obnizeniu: 

1) 	 za drugie dziecko z jednej rodziny korzystajqce ze swiadczen przedszkola, oddzialu 
przedszkolnego w szkole podstawowej - 0 25 % 



2) 	 za trzecie i kazde nast~pne dziecko z jednej rodziny korzystajqce ze swiadczen 
przedszkola, oddzia!u przedszkolnego w szkole podstawowej- 0 50 % 

2. Ustala si~ ca!kowite zwolnienie z oplaty, 0 kt6rej mowa w § 2 za dzieci obj~te 

ksztakeniem specjalnym lub dzieci, u kt6rych orzeczono niepe!nosprawnosc. 
3. Znizki lub ca!kowitego zwolnienia w op!acie udziela si~ na wniosek rodzica lub 

prawnego opiekuna dziecka, kt6ry zobowiqzany jest przedstawic dyrektorowi przedszkola, 
publicznej innej fonny wychowania przedszkolnego, szkoly podstawowej w fonnie 
oswiadczenia dane niezb~dne do ustalenia uprawnienia do znizki lub ca!kowitego 
zwolnienia w op!acie. 

§ 4. Wykonanie uchwa!y powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwala Nr VI/49/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 roku 
w sprawie op!at za swiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla kt6rego 
organem prowadzqcym jest Gmina Sochocin. 

§ 6. Uchwa!a wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty og!oszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 

Dariu 



Uzasadnienie 

do UCHWALY NR XXVIIII232/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie oplat za swiadczenia udzielone przez przedszkola i oddziaty 
przedszkolne w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin~ 

Sochocin 

Zmiana ustawy 0 systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. 
(Oz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827) wprowadzila zmiany w organizacji i finansowaniu 
wychowania przedszkolnego. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 7 ustawy z 7 wrzesnia 1991 r. 
o systemie oswiaty ( Oz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z p6Zn. zm. ) Rada Gminy okresla 
wysokose oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 
i oddzialach przedszkolnych prowadzonych przez gminy z uwzglydnieniem bezplatnego 
nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzqcy nie krotszym 
niz 5 godzin dziennie. 

Rada Gminy moze takZe ustalie warunki czysciowego lub calkowitego zwolnienia z oplat. 
W ustawie okreslono takze maksymalnq oplaty za powyzsze swiadczenia, ktore nie mogq bye 
wyzsze niz 1 zloty za godzin~ zaj~6. 

Projekt uchwaly zawiera uregulowania odnoszqce si~ do stanu prawnego dotyczqcego 
wysokosci oplaty za swiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddzialy 
przedszkolne w szkolach podstawowych oraz obnizenia powyzszych oplat. 
Zapis 0 calkowitym zwolnieniu z oplat dzieci objyte ksztalceniem specjalnym lub dzieci, 
u ktorych orzeczono niepefnosprawnose wprowadza silt z uwagi na to, ze rodzice, prawni 
opiekunowie tych dzieci ponOSZq zwi~kszony wysilek zwiqzany z edukacjq i rehabilitacjq 
dzieci. 


