
VCHWALA NR X.68.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 16 Jipca 2019 r. 

w sprawie okreslenia wysokosci oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniow 
objytych wychowaniem przedszkolnym do kOl\ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w ktorym kOl\cz,! 6 lat w przedszkolu publicznym i oddzialach przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminy Baboszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (t.j. Oz. 
U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. I pkt 2 w zW. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r.
Prawo oswiatowe (Oz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art. 52 ust. I pkt 1 i art. 52 ust. 2 
ustawy z dnia 27.10.2017 r. 0 finansowaniu zadan oswiatowych (Oz.V. z 2017 r. poz. 2203 
z poi n. zm.), Rada Gminy uchwala siy, co nastypuje: 

§ l. 

Przedszkole publiczne oraz oddzialy przedszkolne w publicznych szkolach podstawowych 
prowadzone przez Gminy Baboszewo zapewniaj,! bezplatne nauczanie, wychowanie i opieky 
w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedzialku do pi,!tku. 

§ 2. 

1. Ustala sil( oplaty, wnoszon'! przez rodzicow i opiekunow prawnych uczniow objytych 
wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w ktorym koncz'! 6 lat, w czasie przekraczaj'!cym wymiar godzin, 0 ktorych mowa 
w § 1, w wysokosci 1 zl za ka:i:d,! rozpoczyt'! godziny faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie 
wychowania przedszkolnego. 

2. Oplaty miesiyczn,! za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczaj'!cym wymiar godzin, 0 ktorych mowa w § I ustala siy jako iloczyn stawki 
godzinowej ustalonej w ust. 1 i liczby godzin w czasie ktorych dziecko korzystalo ze 
swiadczen przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w czasie przekraczaj'!cym wymiar 
okreSlony w § l.§ 3. 

§ 3 

Traci moc uchwala Nr XXXVIII249/20 18 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 r. 
w sprawie okreSlenia wysokosci oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniow 
objytych wychowaniem przedszkolnym do kOl\ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w ktorym kOl\cz,! 6 lat w przedszkolu publicznym i oddzialach przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminy Baboszewo. (Oz. Urz. Woj. Maz. z 2018, 
poz. 814). 

§ 4. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 



§ 5. 

Uchwala wchodzi w zyc ie po lIplywie 14 dni od ogloszen ia w Dzienniku Urz\,dowym Wojew6dztwa 

Mazowieckiego z mocq obowiqzlljqcq od I wrzesnia 201 9r. 



UZASADNIENIE 

Do Uchwaly Nr X.67.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawle 
okreslenia wysokosci oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni6w obje;tych 

wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym 
koncz'! 6 lat w przedszkolu publicznym i oddzialach przedszkolnych w publicznych szkolach 
podstawowych prowadzonych przez Gmine; Baboszewo. 

Niniejsza uchwala ma na celu dostosowanie zasad okreslenia wysokosci oplaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci obje;tych wychowaniem przedszkolnym do konca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym koncz'! 6 lat, w prowadzonych przez gmine; 

przedszkolach publicznych, w czasie przekraczaj'!cym wymiar zajyc, 0 kt6rym mowa wart. 13 
ust. 1 pkt 2 Prawo oswiatowe (tj. 5 godzin dziennie). Nowelizacji poddany zostal przepis art. 

52 ust. 1 ustawy 0 finansowaniu zadan oswiatowych. W tym zakresie przewidziana zostala 
regulacja przejsciowa, okreSlona wart. 153 ustawy z dnia 22 listopada 20 18r. 0 zmianie ustawy 

- Prawo oswiatowe, ustawy 0 systemie oswiaty oraz niekt6rych innych ustaw. (Dz.U. z 2019r. 
poz. 2245; zm. Dz.U. z 2018r. poz. 2432). W zwi,!zku z powy:i:szym podjycie niniejszej 
uchwaly jest uzasadnione. 




