
Projekt

z dnia  9 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Poczesna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. 
poz.1875 i 2232 oraz z 2018r.poz.130) oraz art.52 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu 
zadań oświatowych     ( Dz.U.z 2017r. poz.2203) Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Poczesna zapewniają bezpłatne 
nauczanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  
w wysokości 1,00 złotych( słownie : jeden złotych ), za każdą rozpoczętą godzinę przekraczajacą wymiar zajęć 
, o którym mowa w § 1.

2. Za drugie i kolejne dziecko z danej rodziny na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), opłatę o której 
mowa w ust.1 obniża sie o 50%.

3. Zwalnia sie całkowicie z opłaty określonej w ust.1 na wniosek rodziców ( prawnych  opiekunów) za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 
kształceniem specjalnym w przedszkolu.

4. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się jako iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin korzystania 
przez dziecko z wychowania przedszkolnego przekraczającego wymiar , o którym mowa w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała nr 199/XXIV/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzacym jest Gmina Poczesna (Dz.Urz.woj.Śląskiego z 2017r.poz.961)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Id: 4C346D5D-D426-46E5-BD3C-2313BADCA423. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy określa wysokość opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe (tj. powyżej pięciu godzin). Wysokość tej opłaty nie
może być wyższa niż 1 zł za jedną dodatkową godzinę zajęć. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy może również określić częściowe lub całkowite zwolnienie z
w/w opłat. Przedłożony projekt uchwały zakłada, że na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) opłatę
obniża się o 50 % na drugie i kolejne dziecko w rodzinie ,a zwalnia się z opłaty na wniosek rodziców
( prawnych opiekunów ), dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym w
przedszkolu . Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań do obowiązujących
przepisów prawnych. Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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