
 

 

UCHWAŁA NR III/23/18 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Podgórzyn oraz warunków zwolnienia z tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018  

roku poz. 994  ze zm.), art. 52  ust. 1 pkt. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu  

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 roku poz. 996 ze zm.) oraz art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1693 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje 

§ 1. 1. Ustala się, że przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę 

Podgórzyn zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie  

od godziny 8.00 do godziny 13.00, w celu realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 2. 1. W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, realizowane są zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze oraz doskonalące i kształtujące umiejętności z zakresu objętego podstawą 

programową wychowania przedszkolnego. 

2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie określonym w § 2 ust. 1 ustala  

się w wysokości 1,00 (słownie jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. Opłata będzie wnoszona do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc. 

4. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 3. 1. Wprowadza się ulgi w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

2. Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego skierowany do Dyrektora można obniżyć opłatę: 

a) o 50% na drugie dziecko uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Podgórzyn, 

b) do 70% na trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Podgórzyn. 

3. Rodziny objęte wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie, znajdujące  

się w trudnej sytuacji materialnej, mogą się ubiegać o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 
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4. Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zwolnienie z opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkole 

zobowiązany jest do złożenia do Dyrektora placówki oświadczenia zawierającego dane niezbędne do ustalenia 

uprawnienia do ulgi lub zwolnienia. Rozpatrzenie wniosku odbywa się przy zastosowaniu kryteriów 

określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Decyzję o zastosowaniu ulgi lub całkowitym zwolnieniu podejmuje Dyrektor placówki. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  

i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn  

oraz warunków zwolnienia z tych opłat. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn: 

B. Polaczek
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/23/18 

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 18 grudnia 2018 r. 
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