
 

 

UCHWAŁA NR IX/92/19 

RADY MIASTA DZIAŁDOWO 

z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina-Miasto Działdowo 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2-3 ustawy z dnia 

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

Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o „przedszkolu”, należy przez to rozumieć przedszkole publiczne 

prowadzone przez Gminę-Miasto Działdowo. 

§ 2. 1. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w zakresie 

obejmującym realizowanie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową 

wychowania przedszkolnego określonego rozporządzeniem ministra właściwego ds. oświaty w wymiarze 

pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu. 

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa z ust. 1 określają 

przepisy regulujące wewnętrzną organizacje przedszkola. 

§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar 

godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 wysokość opłat wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia określone w ust. 1, ustalana jest jako iloczyn stawki 

godzinowej, o której mowa w ust.1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Opłaty o których mowa w ust. 3 wnoszone są przez rodziców/opiekunów prawnych do dnia 28 każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielane były świadczenia. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia określonych w odrębnych przepisach. 

6. W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w ust. 3, zostanie obniżona odpowiednio do 

czasu trwania nieobecności. 

§ 4. 1. Zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w  

§ 3 ust. 1 i 2 rodziców/opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy-Miasta Działdowo 

objętych kształceniem specjalnym lub dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.  
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2. Całkowitego zwolnienia z opłaty udziela się na wniosek rodzica opiekuna prawnego dziecka oraz 

po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym dla których organem 

prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r., poz. 1665). 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady 

Romuald Remiszewski 
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