
UCHWAŁA NR XXIX/144/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 15 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane 
przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2016r. poz. 1985) oraz art. 14 ust. 5 ust. 5a i ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z  późn. zm.), Rada Gminy Łączna 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/42/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za 
niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łączna :
1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w zakresie 
przekraczającym podstawę programową, o której mowa w § 1 rodzice /prawni 
opiekunowie/ dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do 
comiesięcznego uiszczania opłaty.”;

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka 
ze świadczeń przedszkola, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.
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UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania
przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie
krótszym niż 5 godzin dziennie.

Uchwała zwalnia z opłat za korzystanie z przedszkoli dzieci 6-letnie oraz aktualizuje
wysokość wnoszonej opłaty za korzystanie z usług przedszkoli, które wykraczają poza realizację
podstawy programowej.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13
listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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