
UCHWAŁA NR 192/XLII/2018
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia 
udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest 

Gmina Opatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz na podstawieart 52 ust 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4-7 ustawy z dnia 27 
października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203) Rada Gminy Opatów 
uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Opatów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów uczniom objętym wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wymiarze pięciu 
godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Opatów, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, pobiera się 
opłatę w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń;

2. Opłata wskazana w ust. 1 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art.52 ust. 4-7 ustawy z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokościach i terminach wynikających z tego 
przepisu.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2, i 
deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 
ponad czas określony w § 1 oraz dni pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

2. W przypadku korzystania ze świadczeń oddziału przedszkolnego przez dwoje lub więcej dzieci do lat sześciu 
z tej samej rodziny, drugie dziecko zwalnia się z 50% opłaty, o której mowa w §2 ust. 1, zaś trzecie i każde 
następne dziecko – z 75% tej opłaty. Ustalenie prawa do tego zwolnienia następuje na podstawie oświadczenia 
rodzica (opiekuna prawnego) ucznia;

3. Zwalnia się z opłaty w całości za korzystanie ze świadczeń przez dziecko niepełnosprawne – w przypadku 
przedłożenia przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego 
na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).

4. Rodzic (opiekun prawny) opłatę wnosi na rachunek bankowy szkoły podstawowej, w której funkcjonuje 
oddział przedszkolny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry;

5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 159/XLIV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 6 listopada 2013 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.
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§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Uzasadnienie

W dniu 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. poz.2203).Zgodnie z normą art. 52 ust. 1 Rada Gminy określa 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 i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Opłata ta dotyczy korzystania ze świadczeń w czasie
przekraczającym wymiar zajęć określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.Mając na uwadze te przepisy uchwalono, że Gmina Opatów zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wymiarze pięciu godzin dziennie (§1
uchwały). Wymiar ten został ustalony na takim samym poziomie, jak w dotychczas obowiązującej uchwale Nr
159/XLIV/2013 Rady Gminy z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe
udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Opatów.Zgodnie z normą art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość opłaty za
korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym wskazany wyżej wymiar zajęć, nie może być wyższa niż 1
zł za godzinę zajęć. W związku z tym uchwalono, że za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów, w czasie
przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, pobiera się opłatę w wysokości 0,80 zł za każdą rozpoczętą
godzinę korzystania ze świadczeń. Kwota ta spełnia wymagania ustawowe jak również jest ustalona na takiej
samej wysokości jak w dotychczas obowiązującej uchwale z dnia 6 listopada 2013 r. W związku z tym
wprowadzenie przedmiotowej uchwały nie powinno spowodować wzrostu opłat ponoszonych przez rodziców
bądź opiekunów prawnych za korzystanie ze świadczeń. Kwota ta będzie podlegać waloryzacji na zasadach
określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.Zgodnie z normą art. 52 ust. 2 Rada gminy może
określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie ze świadczeń w wymiarze
przekraczającym 5 godzin. W związku z tym w §3 ust 2-3 ustalono warunki takiego częściowego lub
całkowitego zwolnienia.Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego, została wydana na podstawie
upoważnienia ustawowego i w jego granicach oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Id: 7EEABF25-21D9-47B0-A065-3D4EFD512144. Podpisany Strona 1




