
UCHWAŁA NR XLIV/326/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 52 ust. 1- 4  ustawy z dnia 27 października 2017 r.   
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji, 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Rozdrażew w zakresie nauczania, wychowania i opieki są zapewniane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin 
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą sześć lat, pobierane są opłaty w wysokości 
1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,  przekraczającą czas 
bezpłatnego świadczenia usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew. 

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn  stawki 
godzinowej, o której mowa w § 2 oraz sumy godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas, o którym mowa 
w § 1 w miesiącu, za który pobierana jest opłata. 

§ 4. Przepisy niniejszej uchwały określające zasady korzystania z bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki oraz zasady ustalania opłat w przedszkolach mają odpowiednie zastosowanie do oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew. 

§ 5. 1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), w przypadku rodzin posiadających dwoje                
i więcej dzieci korzystających z przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Rozdrażew, opłata o której mowa w § 3 ulega obniżeniu w następujący sposób: 

o 20 % za drugie dziecko z danej rodziny, 

o 50 % za trzecie i każde następne dziecko  z danej rodziny. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera oświadczenie o liczbie dzieci korzystających                    
z opieki przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew. 

§ 6. Traci moc: 

1. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłat za 
świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9879). 

2. Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. 
Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2588) 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
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§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego    i wchodzi 
w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

Art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082) nakłada na Radę Gminy 
obowiązek określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  
w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust.1 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 
W związku  z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (M.P. z 2022 r. 
poz. 613) dot. wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego oraz maksymalnej kwoty tej opłaty, po waloryzacji ulega zmianie wysokość 
opłaty za wychowanie przedszkolne przekraczające czas zajęć powyżej 5 godzin dziennie z kwoty 1 zł do 
kwoty 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego. 

W uchwale proponuje się wprowadzenie obniżenia opłaty dla rodzin posiadających dwoje                     
i więcej dzieci korzystających z przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Rozdrażew. 

Uwzględniając powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 Wójt Gminy 

  

 mgr Mariusz Dymarski 
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