
Projekt

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

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

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach 
oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw 
z 2017 roku, poz. 59, ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2017 roku 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. nr 2203), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez jednostki organizacyjne gminy Wołczyn realizujące zadania wychowania 
przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zwane dalej przedszkolami, są bezpłatne w wymiarze 
5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola.

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach 
przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, wynosi 1 zł (jeden złoty) za każdą 
godzinę zajęć.

3. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach 
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, za drugie dziecko w tej samej rodzinie, na które 
jest pobierany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1952, ze zm.),  wynosi 1/2 kwoty opłaty, o której mowa 
w ust. 2.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4 – 7 ustawy 
z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2203), 
zwanej dalej ustawą.

5. Po przedłożeniu odpowiednich dokumentów zwalnia się z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego wymienionych w ust. 2 i 3:

1) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;

2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności;

3) trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola prowadzonego przez gminę Wołczyn korzysta równocześnie 
troje lub więcej dzieci.

7. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 nie obejmują kosztów wyżywienia.

8. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala jego dyrektor w porozumieniu z organem 
prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -  Prawo oświatowe.

9. Rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, a także za korzystanie z posiłków przez wychowanków 
oddziałów przedszkolnych w tym miesiącu nie później, niż do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne;
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2) Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 roku o zmianie uchwały 
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie 
przedszkolne.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2018 roku.
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Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa podstawa prawna do ustalania wysokości opłaty pobieranej przez
przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę – artykuł 52 ustawy
z dnia 1 2października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw z 2017 roku,
poz. 2203). Zgodnie z zapisami ust. 1 Rada Miejska w Wołczynie ustala wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki świadczonych na rzecz
wychowanków do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kórym dziecko kończy 6 lat.

Uchwała w części dotyczącej opłat za pobyt w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć
bezpłatnych nie dotyczy dzieci realizujących obowiazek rocznego przygotowania przedszkolnego, na które
gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Przedłożenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy
Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne jest wypełnieniem obowiązku wynikającego
z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
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