UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a i ust. 7 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.), Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLI/267/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp. przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, §2
otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 5, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, wynosi 1 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat naliczanych i pobieranych począwszy od
dnia 1 stycznia 2017 roku.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art.2 pkt 1 zdanie wstępne ustawy z dnia 1
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985), z dniem 1 stycznia 2017 r., pobyt dzieci 6-letnich w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych będzie zwolniony z opłat
za godziny nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych godzin
określonych w arkuszu organizacyjnym przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
Zmiana ta związana jest z ujęciem od 1 stycznia 2017 r. dzieci 6-letnich korzystających z
wychowania przedszkolnego, w części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej jednostkom
samorządu terytorialnego.
W związku z tym iż nie ma możliwości podejmowania alternatywnych, w stosunku do
proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
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