
 

Uchwała Nr XXIII/138/2016 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 28 grudnia 2016r. 

 

w sprawie  określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do lat 5                     
w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,     
dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art.14 ust. 5 pkt. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943.) uchwala 
się,  co następuje: 

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew zapewnia się bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku do lat 5 przez 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 
pobytu dziecka w przedszkolu. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako 
iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka                  
w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych)  
oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew Nr XXXIX/214/2014 z dnia 29 maja 2014r. 
w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   Przewodniczący Rady Gminy  

 Artur Jakubek  

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016r. (Dz. U. poz.1985) wprowadza nowelizację ustawy                      
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika              
z przepisu art. 2 pkt. 1 ww. ustawy, w ustawie o systemie oświaty wprowadza się zmianę art. 
14 ust.5 w pkt 1, który określa, że rada gminy ustala wysokość opłat za korzystanie                  
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez gminę 
publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy       
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dzieci sześcioletnie zostaną objęte 
subwencją oświatową, co będzie skutkować zmniejszeniem limitu wydatków państwa                     
na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym 
samorządy nie dostaną już dotacji na 6 – latka w przedszkolu. Jednocześnie zniesiona 
zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat 
w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


