
UCHWAŁA NR XI/69/2011  

RADY GMINY BEJSCE  

z dnia 29 listopada 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne 

formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę 

Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach 

świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art.41 ust 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami) art. 5 ust. 5 art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 

1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 

z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/57/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 października 2011 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Samorządowej 

Szkoły Podstawowej im gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 25-11-2011 roku wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy w Bejscach pismo znak: 

PNK.I-4131.124.2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w stosunku do § 6 uchwały Nr X/57/2011 Rady Gminy w Bejscach z dnia 25-10-

2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania 

przedszkolnego punktu przedszkolne prowadzone przez Gminę Bejsce w czasie 

przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi 

opiekuńczo-bytowej. W związku z przedmiotowym pismem Wojewody Świętokrzyskiego 

Przewodniczący Rady Gminy w Bejscach poinformował w dniu 25-11-2011r. Wojewodę 

Świętokrzyskiego, że § 6 uchwały Nr X/57/2011 z dnia 25-11-2011 roku zostanie zmieniony na 

posiedzeniu Rady Gminy 29-11-2011r. uchwałą zmieniającą. W wykonaniu wyżej wymienionych

uzgodnień Rada Gminy w Bejscach podjęła w dniu 29-11-2011r. uchwałę Nr XI/69/2011 

zmieniającą w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania 

przedszkolnego punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Bejsce w czasie 

przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi 

opiekuńczo-bytowej. 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.” 

Przewodniczący Rady 

Gminy Bejsce 

Stanisław Marzec 
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