
UCHWAŁA NR XXVIII/210/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Ożarów publicznych przedszkolach

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art.14 ust. 5 pkt.1lit"a" ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm)

Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przedszkola publiczne na terenie Gminy Ożarów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w czasie 6 godzin dziennie.

§ 2. 

1. Określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat  
w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym wymiar zajęć       
określonym w §1 na kwotę 0,60 zł za godzinę zajęć.

2. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń na rzecz dzieci oraz zasady  wnoszenia 
odpłatności określi umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola    a rodzicami ( 
opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Ożarów.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

W związku z objęciem od 1 stycznia 2017 roku subwencją oświatową dzieci sześcioletnich (na mocy

ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz

niektórych innych ustaw) oraz wynikającą z tego zmianą z zakresu uprawnień dla jednostek samorządu

terytorialnego, zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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