
 

 

UCHWAŁA NR IX/56/2019 

RADY GMINY RAJCZA 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia 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 Rajcza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:  

§ 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Rajcza zapewniają 

dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych uczniów objętych wychowaniem 

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

przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2: 

1. Obniża się o 50% wysokość opłaty, o której mowa w § 2 za drugie dziecko z tej samej rodziny 

korzystające z wychowania przedszkolnego w tej samej placówce przedszkolnej, 

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

a) za dziecko niepełnosprawne posiadające aktualną: 

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

b) w przypadkach losowych dotykających rodzinę dziecka (np. pożar, powódź, śmierć rodzica, itp.), 

c) za trzecie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego 

w placówkach, o których mowa w § 1. 

3. Zwolnień, o których mowa w  § 3, dokonuje się na wniosek rodziców. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/301/18 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Rajcza 

publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Rajcza 

 

 

Zbigniew Kopeć 
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