
 
UCHWAŁA NR XXII/197/16 

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w Przedszkolu w Bobolicach 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.
1)

) oraz art. 2 pkt 1 ustawy 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) w związku z art. art. 14 ust. 5, 5a, 5b, 5c, 5d, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.
2)

) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Bobolice zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach okre-

ślonych w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Bobolic, podczas których realizowana jest 

podstawa programowa wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach. 

§ 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Bo-

bolice przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 jest odpłatne i wynosi 

1,00 zł (słownie: jeden złotych) za każdą jedną godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych 

prowadzonych z dzieckiem. 

§ 3. 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwaną dalej „opłatą” w czasie określonym w § 2 

nalicza się po upływie 30 minut każdej rozpoczętej godziny. 

2. Opłata za każdą godzinę zajęć podlegać będzie corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepi-

sami ustawy o systemie oświaty. 

3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia, które ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmi-

strzem Bobolic. 

4. Wysokość opłaty ulega obniżeniu w przypadku, gdy ze świadczeń przedszkola korzysta dziecko z rodzi-

ny objętej programem „Bobolickiej Karty Dużej Rodziny”, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Bobolic. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 

§ 5. Z dniem 31.12.2016 r. traci moc uchwała Nr XXXVIII/348/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 

29 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. U. 

Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2738). 

                                                      
1) 

Dz. U. z 2016r., poz. 1579 
2) 

Dz.U. z 2016r., poz. 1985 
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Poz. 543



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

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Marek Golas 
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