
 

 

UCHWAŁA NR XLI/274/2018 

RADY GMINY WIŚNIOWA 

z dnia 16 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci   

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą 6 lat  w prowadzonych przez gminę Wiśniowa  

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 2203) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co 

następuje : 

§ 1. W przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie  i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Za każdą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego  

nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym  

mowa w § 1, z wyjątkiem nauki religii oraz dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych  

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym  

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. 

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa  

w § 2,  deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu przekraczających wymiar godzin, o którym mowa w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

§ 4. Odpłatność za świadczenia w zakresie wychowania przedszkolnego wnosi się do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność. 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów żywienia dziecka. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/253/13 Rady Gminy  Wiśniowa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie 

opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez Przedszkole Samorządowe 

w Wiśniowej. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 marca 2018 r.

Poz. 1255



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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Ryszard Strzępek 
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UZASADNIENIE 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych moc 

utraci zawarta w ustawie o systemie oświaty dotychczasowa delegacja do ustalenia przez Radę Gminy 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a tym samym zachodzi konieczność podjęcia 

nowej uchwały w przedmiotowym zakresie. 
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