
 

 

UCHWAŁA NR XXX/180/2017 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5 w prowadzonych przez Gminę Walim w oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach 

podstawowych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz ust.5a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn.zm.) Rada Gminy Walim  uchwala,  co następuje: 

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Walim realizują, 

program wychowania przedszkolnego, uwzględniając co najmniej podstawę programową wychowania 

przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, pięć godzin dziennie, pięć dni 

w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach  od: 8.00 do 13.00 

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, określa statut  szkoły podstawowej, w której 

funkcjonują oddziały przedszkolne. 

§ 2. 1. Za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci 

w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pobiera się opłatę. 

2. Wysokość opłaty wynosi 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy 

o systemie oświaty. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia. 

§ 3. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w szkołach podstawowych, dzieci w wieku  

do lat 5 podlega obniżeniu: 

1) o 50% za drugie dziecko z danej rodziny 

2) o 75% za trzecie dziecko z danej rodziny 

3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko z danej rodziny 

§ 4. Rodzice (prawni opiekunowi) w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego deklarują 

dzienną liczbę godzin, w których dziecko korzystać będzie ze świadczeń oddziału przedszkolnego. 

§ 5. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, stanowi iloczyn liczby dni pracy oddziału 

przedszkolnego w danym miesiącu, opłaty wskazanej w § 2 pkt 2 oraz dziennej liczby godzin wykraczających 

ponad wymiar, o którym mowa w §1.1. 
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§ 6. Szczegółowy zakres świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w §1.1 oraz termin 

i sposób wnoszenia opłaty określa, umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły 

a rodzicem(prawnym opiekunem) dziecka. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/105/2012 Rady Gminy Walim  z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Walim  oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych . 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września  2017 roku.  

Przewodniczący Rady Gminy Walim: 

Z. Bodurka 
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