
UCHWAŁA NR X/83/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz 
art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203 ze zm. ) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym w ramach 
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach określonych w statutach  przedszkoli.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym 
mowa  w § 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy dzieci objętych wychowaniem  przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust.1  
niniejszej uchwały i liczby rozpoczętych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin 
dziennie oraz dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 4. Opłata, o której mowa  w § 3  nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu.

§ 5. 1. W przypadku uczęszczania jednocześnie do przedszkola, w tym samym czasie drugiego dziecka 
z jednej rodziny, odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
czas 5  bezpłatnych  godzin wynosić będzie 75% opłaty, o której mowa w § 2 ust.1.

2. W przypadku uczęszczania jednocześnie do przedszkola, w tym samym czasie trzeciego i każdego 
następnego dziecka z jednej rodziny, odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu ponad czas 5 bezpłatnych  godzin wynosić będzie 50% opłaty, o której mowa w § 2 ust.1.

3. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do stosowania częściowych zwolnień z opłat, o których mowa 
w ust. 1 i 2.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLV/282/18  Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego  z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR X/83/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

Z DNIA 24 LIPCA 2019 R.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym.

Zgodnie z art.52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy
określa wysokość opłat za usługi świadczone w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art.52 w ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych ( z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. ) wyrazy "za godzinę zajęć" zostały zastąpione
wyrazami "za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego"

Biorąc pod uwagę powyższe zaszła potrzeba dostosowania zapisów uchwały do obowiązujących
przepisów prawa.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 17 lipca 2019 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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