
 

                                     UCHWAŁA NR  VIII/97/2019
                                                  RADY GMINY LISKÓW

                                                z dnia 12 czerwca 2019 r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego  w  oddziałach  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

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)  oraz art. 52 ust.1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 27
października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze
zm.), Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

 § 1. W oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lisków, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 dni 
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie.

§  2. 1.  Ustala  się  opłatę  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Lisków  wysokości 1,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1.

       2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ustalana jest dla uczniów odjętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

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

 §  3.  Nie  pobiera  się  opłaty,  o  której  mowa w § 2  za zajęcia  finansowane ze środków
zewnętrznych, niezależnie od czasu trwania tych zajęć.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w
oddziałach  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Lisków.

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.



                                                         Uzasadnienie

                                                   do UCHWAŁY NR  VIII/97/2019
                                                       RADY GMINY LISKÓW

                                                      z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
oddziałach  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych,  dla  których
organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) w brzmieniu ustalonym od 1 września  
2019 r. z mocy art. 44 pkt. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz.
2245), odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającymi
wymiar  5  bezpłatnych  godzin  nauczania  wychowania  i  opieki,  obejmować  będzie  każdą
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, nie zaś jak obecnie godzinę zajęć.
W  zakresie  merytorycznym  utrzymuje  się  opłatę  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego w wysokości 1,00 zł za czas przekraczający wymiar 5 bezpłatnych godzin
nauczania  wychowania  i  opieki.  Opłata  ta  w  dalszym  ciągu  dotyczy  uczniów  objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym
kończy  6  lat.  Nowelizacja  ustawy  doprecyzowała  natomiast  kwestie  samego  naliczenia
opłaty wprowadzając zapis o należności za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka  w  przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej  czy  innej  formie
wychowania przedszkolnego.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


