
 

 

UCHWAŁA NR LII/485/2018 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie : określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica 

w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203t.j.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne 

w publicznych szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

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

w czasie przekraczającym wymiar zająć, w ramach których przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę. 

2. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica, zapewniają bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z zapisami w statutach przedszkoli. 

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania przez uczniów z wychowania 

przedszkolnego, przekraczającą czas bezpłatnego nauczania w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica. 

§ 3. 1. Określa się warunki częściowego zwolnienia z opłat, o których mowa w § 2: 

1) o 25% w przypadku, gdy z wychowania przedszkolnego korzysta uczeń, na którego przyznany jest zasiłek 

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

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

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

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

wspomaganiu rozwoju; 

2) w przypadku, gdy koszt żywienia ucznia w przedszkolu pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej; 

3) za trzeciego ucznia, gdy z wychowania przedszkolnego korzysta troje uczniów z tej samej rodziny; 

4) w przypadku, gdy rodzic wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we 

wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się 
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tylko pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci 

uczęszczających do przedszkola ; 

5) w przypadku gdy uczeń uczęszcza do oddziału obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkole 

podstawowej. 

3. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa 

w ust. 1 i 2, zobowiązany jest przedstawić dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do tego zwolnienia. 

§ 4. Traci moc: 

1) Uchwała Nr XL/330/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie: określenia czasu 

bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica. 

2) Uchwała Nr XXXIII/317/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: zmiany 

uchwały Nr XL/330/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie: określenia czasu 

bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica 

(-) Adam Pioch 
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