
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. 

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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 52 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.   o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr II/9/2018 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 wprowadza się następującą 
zmianę: § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, pobierane są opłaty                
w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,  
przekraczającą czas bezpłatnego świadczenia usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Rozdrażew.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

Na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.) ustawodawca wprowadził
zmianę m.in. w art. 52 ust. 3 w ustawie z dnia z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, zmieniając zasady ustalania odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez gminy
przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego. Zgodnie z brzmieniem cytowanego przepisu nadanym mu od dnia 1 września
2019 r. W miejsce zapisu „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za
godzinę zajęć.” ustalono, że : „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za
każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.”

W związku z powyższym zachodzi potrzeba doprecyzowania zapisów uchwały Rady Gminy Rozdrażew
w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
dla której podstawę prawną stanowi m.in. przepis art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Wójt Gminy Rozdrażew

Mariusz Dymarski 
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