
UCHWAŁA NR LII/333/2018 
RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych 
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szydłów, w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust.l pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.poz. 994 ze zmianami ) ustawy 
art. 13 ust. 1 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z2018r, poz.996) oraz art. 52 ust.2 ustawy z dnia 27 października 
2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z2017r. poz. 2203 ze zmianami) Rada Gminy Szydłów 
uchwala, co następuje: 

§ 1 . 1. Ustala się realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach 
i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłów, 
w wymiarze 5 godzin dziennie, przeznaczonym, na realizację podstawy programowej. 

2. Zwalnia się z opłat 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 Szydłów publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust.l pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

§2. 1. Uchyla się uchwałę nr LI/239/2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Szydłów. 

2. Uchyla się uchwałę XXXI/185/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany 
uchwały nr LI/239/2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat 
za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie 
Gminy Szydłów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku. 

Przewodniczącw^ady Gminy 

Ireireusz Jastrząb 
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Uzasadnienie do Uchwały nr LII /333/ 2018 Rady Gminy Szydłów 
z dnia 17 sierpnia 2018roku. 

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Szydłów, w 
czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust.1 pkt 2 ustawy - Prawo 
oświatowe. 

W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. 
poz.2203 ze zmianami) Uchyla się uchwałę nr LI/239/2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 
sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy 
Szydłów i uchwałę XXXI/185/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
zmiany uchwały nr LI/239/2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłów. 
(26 sierpnia 2016 roku Rada Gminy ustaliła opłatę za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, powyżej 5 godzin 
podstawy programowej). 

Ze względów powyższych zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Wójt Gminy Szydłów 


