
Projekt

z dnia  13 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 
do lat 5  oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym 
nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstwowych prowadzonych przez Gminę Siedlce

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w czasie 5 godzin dziennie, przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego.

2. Zakres godzinowy przeznaczony na bezpłatne świadczenia, o których mowa w ust. 1 jest określany na dany 
rok szkolny przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział 
przedszkolny w ramowym rozkładzie dnia i jest podawany do wiadomości rodziców w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz na stronie internetowej placówki.

§ 2. 
1. Opłacie podlega korzystanie przez dzieci do lat 5 z wychowania przedszkolnego prowadzonego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony w § 1.
2. Za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę w wysokości 1 zł (słownie: jeden 

złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b-5e ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. Miesięczna wysokość opłaty za płatne świadczenia ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej określonej 

w ust. 2 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko faktycznie korzystało ze świadczeń, o których mowa 
w ust. 1.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr VXLII/415/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczajace 
wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Siedlce.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.
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§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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