
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/377/2018 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolu, należy przez to także rozumieć oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej oraz 

publiczną inną formę wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Bartoszyce, 

2) rodzicach, należy przez to także rozumieć opiekunów prawnych. 

§ 2. 1. Publiczne przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

2. Godziny prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa statut przedszkola, szkoły 

podstawowej, w której zorganizowane są oddziały przedszkolne oraz publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego. 

§ 3. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem 

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

przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą 

godzinę zajęć z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli dziecko korzysta z zajęć świadczonych przez publiczne przedszkole ponad wymiar, o którym 

mowa w §1 ust. 1 przez niepełną godzinę, to opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/291/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Bartoszyce oraz warunków zwolnienia z tych opłat. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kosakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 marca 2018 r.

Poz. 1161



 

Uzasadnienie 

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bartoszyce publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 

na podstawie uchwały nr XXIV/291/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Bartoszyce oraz warunków zwolnienia z tych opłat miały zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, z przeznaczeniem na realizację podstawy programowej. 

Natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 

5 godzin dziennie wynosiła zgodnie z treścią tej uchwały 1zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

Uchwała ta została wydana na podstawie delegacji zawartej w art. 14 ustawy o systemie oświaty. Ustawa z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, uchyliła wspomniany art. 14 wprowadzając 

jednocześnie w art. 52 nową delegację dla rad gmin do podjęcia uchwał w przedmiocie ustalenia czasu na 

realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego. Dotychczasowa uchwał została zatem wydana w oparciu o przepisy ustawy, 

które przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Mając na uwadze powyższe, podjęcie powyższej 

uchwały należy uznać za konieczne i zasadne. 
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