
 

 

UCHWAŁA NR LIII/486/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 21 grudnia 2017 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 przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Pobiedziska oraz częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art. 52 ustawy z dnia27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala się co następuje: 

§ 1. Przedszkola publiczne, działające na terenie Gminy Pobiedziska, zapewniają bezpłatnie nauczanie, 

wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 

ustalonych corocznie przez dyrektora przedszkola zgodnie z pracą oddziałów. 

§ 2. 1. Za  świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, 

o którym mowa w §1, wysokość opłaty, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

2. Miesięczna wysokość opłat za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 1, zdeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziennej liczby 

godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

3. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

§ 3. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust.1 o 25% za drugie i każde następne dziecko 

w przypadku, gdy do przedszkola publicznego na terenie Gminy Pobiedziska uczęszcza jednocześnie więcej 

niż jedno dziecko, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 6 lat z tej samej rodziny. 

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w §2 ust. 1: 

1) w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju, 

2) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

3) w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek 

rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.), 

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z obniżenia opłaty lub zwolnień o których mowa 

w ust. 1 i 2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia tego 

uprawniania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 
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§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/346/2017 Rady Miejskiej 

Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych działających na terenie 

Gminy Pobiedziska oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

(-) Renata Jończyk 
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