
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1148 ) oraz art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn, 
w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa statut przedszkola lub szkoły 
prowadzącej oddziały przedszkolne.

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym przy szkole podstawowej, w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty).

2. Opłata, o której mowa ust. 1, ulega obniżeniu o 50% za dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń 
z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), tj. z zasiłku stałego i zasiłku okresowego – w czasie ich pobierania. 
Podstawą zastosowania obniżającej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń wydana 
przez właściwy organ wymieniony w art. 110 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zwalnia się z opłaty za:

1) zajęcia z religii organizowanej na życzenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka w przypadku złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach;

2) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przypadku złożenia opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej wydanej na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

3) zajęcia z dzieckiem, które zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
korzysta z dowozu – w przypadku oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, o których mowa w § 1, oraz po ich 
zakończeniu, w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu;

4) korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko niepełnosprawne – w przypadku złożenia 
orzeczenia wydanego na podstawie przepisów art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe lub orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przed ukończeniem 16 roku życia;

5) korzystanie z wychowania przedszkolnego - w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci z jednej rodziny 
niezależnie od tego, czy korzystają z wychowania przedszkolnego w tym samym czy różnych 
przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę 
Wołczyn.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka, które ustala dyrektor 
przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne w porozumieniu z organem 
prowadzącym.
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5. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłaty za wychowanie przedszkolne, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
a także za korzystanie z wyżywienia nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) Uchwała XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn 
prowadzących wychowanie przedszkolne;

2) Uchwała XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach 
oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne;

3) Uchwała XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzących wychowanie 
przedszkolne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2019 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszą zmianą przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rady gmin są
zobowiązane do poprawienia uchwał w sprawie wysokości opłat za wychowanie przedszkolne.
W przepisach doprecyzowano bowiem, że opłata za wychowanie przedszkolne dotyczy „każdej rozpoczętej
godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.” Opłata ta nie może
przekraczać 1 zł.

Określone zwolnienia w projektowanej uchwale powinny wywołać pozytywne skutki społeczne
i gospodarcze. Wprowadzone zwolnienia stanowią zachętę do korzystania z tej formy wychowania
przedszkolnego a tym samym pomoże Gminie Wołczyn w wywiązaniu się ustawowego obowiązku
zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku od 3 lat do 5, których rodzice wyrażą taką wolę, miejsca
w publicznym przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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