UCHWAŁA NR XIX/172/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 1 lutego 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach
publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje
§ 1. W uchwale nr XXVII/209/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 5189)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1
zł za jedno dziecko w wieku do 5 lat."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz.1985 z późn.zm.) należy dokonać
zmiany dotyczącej pobierania odpłatności za dzieci przedszkolne.
Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy od dnia 1 stycznia 2017r. opłatę należy pobierać wyłącznie za dzieci
do lat 5. (art.14, ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty – Dz.U. 2016, poz. 1943 z późn.zm.)
Wskazana zmiana wiąże się z objęciem dzieci sześcioletnich subwencją oświatową przez co organ
prowadzący nie może pobierać opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania
przedszkolnego.
Od 1 stycznia 2017 roku gminy otrzymają subwencję oświatową na dziecko 6 letnie:
- w przedszkolu – 4.135 złotych na 1 dziecko,
- w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 3.660 złotych na 1 dziecko.
Natomiast dotacja na dzieci do 5 lat wyniesie 1.338 złotych.
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