
UCHWAŁA NR XLIV/364/18
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Biesiekierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59, 949 i 2203) oraz 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), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej 
innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Biesiekierz, zapewnia się bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w czasie przekraczającym wymiar określony w §1. 

2.  Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

§ 3. Ustala się 100% zwolnienie z opłat określonych w § 2 dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz, korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Biesiekierz, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Biesiekierz. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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