
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/200/18 

RADY GMINY TRZCIANNE 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach 

przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne 

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

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Trzcianne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Trzcianne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem objętym 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 

6 lat, w wymiarze pięciu godzin dziennie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

o której mowa w odrębnych przepisach. 

2. Za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w ust.1 odpłatność 

wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2: 

a) dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju z poradni psychologiczno - pedagogicznej bądź innej poradni 

specjalistycznej; 

b) dziecko, którego pobyt w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przekroczył czas, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 z tytułu uczestniczenia w zajęciach z religii organizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

c) dziecko korzystające z dowożenia organizowanego przez gminę zgodnie z rozkładem przywozu i odwozu. 

§ 3. 1. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się na podstawie faktycznego 

pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. 

2. Opłaty o których mowa w uchwale, nie obejmują opłat za wyżywienie, które ustala się według 

odrębnych przepisów. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 20 września 2016 r. w sprawie 

określenia bezpłatnego czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenie udzielane 

przez oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne 

zmieniona uchwałą Nr XXII/139/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 stycznia 2017 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Wasilewski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w  art. 13 ust. 1 

pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe tj. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 

przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 
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