UCHWAŁA NR XXXIV/226/18
RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe
w czasie dłuższym niż 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za 1 godzinę zajęć.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/224/13 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kiszkowo.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak

Uzasadnienie
W związku z uchyleniem przepisów ustawy o systemie oświaty rady gminy winny podjąć uchwały
na podstawie nowo obowiązujących przepisów o finansowaniu zadań oświatowych i prawa
oświatowego. Uchwały te, jako akty prawa miejscowego, powinny wejść w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia. Taką możliwość daje art. 106 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który
stanowi, że uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia
wejścia w życie uchwały podjętej na podstawie art. 52 ust. 1.
W związku z powyższym należy podjąć przedmiotową uchwałę.
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