
 

 

UCHWAŁA NR XLI/326/2018 

RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia 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 Grodzisko Dolne przedszkolach 

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

gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm..) , art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017r., poz.59 z póżń. zm.) oraz art.52 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 października 2017roku 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) 

Rada Gminy Grodzisko Dolne 

postanawia co następuje: 

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne dzieciom objętym wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się 

bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin 

dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola. 

§ 2. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne opłacie podlegają 

świadczenia wykraczające poza podstawę programową w zakresie nauczania, wychowania i opieki powyżej 

5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola, z wyjątkiem religii oraz dodatkowych zajęć 

dla dzieci z różnymi dysfunkcjami na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub opinii z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

§ 3. 1. Za każdą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, 

wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w §2, dla dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł. 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust.1, stanowi sumę iloczynów opłaty 

wskazanej w ust.1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich 

dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem §3. 

§ 4. 1. W przypadku gdy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Grodzisko Dolne uczęszcza 

z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat. 

2. Zwalnia się z opłat dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zwolnienie przysługuje od dnia wpływu 

orzeczenia lub opinii do przedszkola. 

3. Dzieciom z tej samej rodziny może przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu. 
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§ 5. 1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność. 

2. Wpłaty należności dokonuje się na wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/62/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 maja 2011r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Grodzisko 

Dolne. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Gdański 
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