
         

UCHWAŁA Nr XIX/223/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym 

Przedszkolu w Widuchowej. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz.446 poz.1579, poz. 1948) oraz art. 14 ust.5 

pkt.1, lit. a i pkt. 2oraz ust. 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943, poz.19854, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60) uchwala  

się, co następuje: 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/259/2014 Rady Gminy Widuchowa z 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym 

Przedszkolu w Widuchowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2369) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„ § 1. W Gminnym Przedszkolu w Widuchowej zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za 

każdą godzinę zajęć.”. 

 

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/223/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 27  marca 2017 r. 

 

W wyniku nowelizacji art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty wprowadzonej 

ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) o zmianie ustawy  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz objęciem 

dzieci sześcioletnich subwencją oświatową zniesiona została możliwość pobierania przez 

organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania 

przedszkolnego. Organ prowadzący może w dalszym ciągu pobierać ustalone opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5, na które gmina otrzymuje 

dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego. 

Ustalenie grupy dzieci do lat 5, za które pobiera się opłatę za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie dostosowuje zmienianą uchwałę 

do obowiązującego stanu prawnego, dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 


