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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 4.041.2015
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Krzepice

Na podstawie art.14 ust.5 pkt 1 i 2, ust.5a , w związku z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r.Nr 256, poz. 2572; ze zmianami) 
oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U.z 2013 r. poz.594; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Krzepice zapewniają 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany 
w paragrafie 1 wynosi 1 zł. (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

§ 3. Zwalnia się z pobierania opłat rodziny posiadające troje i więcej niż troje dzieci.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 11.069.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 
2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola 
publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzepice.

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

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827) zachodzi
konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Krzepice.
Zmiana ww. ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty (1 zł) za korzystanie z

wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Przygotował:

Zbigniew Sosin Sekretarz Gminy
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