
  

UCHWAŁA NR V/34/19 

RADY GMINY GIBY 

z dnia 29 marca 2019 r. 

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

przedszkolnych na terenie Gminy Giby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 944, 1000, 1349, 1432 i 2500) art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996, 1000, 1290. 1699, 2245) oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 i z 2018 poz. 2245) 

Rada Gminy Giby uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Giby zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez oddziały 

przedszkolne w Szkołach Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Giby, w wymiarze 

5 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku - zgodnie z organizacją określoną 

w arkuszu organizacyjnym danego oddziału. 

§ 2. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku kalendarzowego w roku szkolnym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach 

przedszkolnych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę 

zajęć. 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy oddziału przedszkolnego 

w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, 

o których mowa w § 1. 

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2 uchwały, nie ma zastosowania do świadczeń dla dzieci z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. W sytuacji, gdy do oddziału przedszkolnego uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z jednej 

rodziny opłatę, o której mowa w § 2, obniża się na drugie i kolejne dziecko o 25 %. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Giby. 

§ 5. Uchwała wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Cezary Jan Czarniewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 2256



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr V/34/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Giby. 

       Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z pózn. zmn.). Reguluje ona między innymi kwestie opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego , uchylając dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Powoduje to konieczność podjęcia nowej uchwały 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Wysokość pobieranej opłaty za każdą godzinę korzystania 

przez dziecko z usług przedszkola po czasie bezpłatnym wynosi 1 zł. Ustawa o finansowaniu zadań 

oświatowych daje również możliwość określenia przez Radę Gminy warunków całkowitego lub częściowego 

zwolnienia z tej opłaty. Przedłożony projekt uchwały zwalnia całkowicie z opłat dzieci posiadające orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, na które Gminie Giby przysługuje część oświatowej subwencji ogólnej. 

W sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny opłatę, 

o której mowa w § 3 uchwały, obniża się na drugie i kolejne dziecko o 25 %. Uchwała wchodzi w życie 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu jest zasadne. 
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