
UCHWAŁA NR XLVII/289/2018
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w Gminie Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2017.1875 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U.2017.2203 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krośnice w zakresie nauczania, 
wychowania i opieki dzieci w wymiarze 6,5 godzin dziennie w godz. 630-1300 realizowane są bezpłatnie. 

2. Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 określa 
Statut placówki oświatowej.

3. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 6 w wysokości 
1,00 zł za pobyt dziecka w godz. 1300-1400 oraz w godz. 1400-1500, natomiast za pobyt dziecka w godz. 1500-1530 
w wysokości 0,50 zł w czasie przekraczającym wymiar określony w ust. 1.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie
o systemie oświaty.

5. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia, które ustalane są na podstawie 
odrębnych przepisów.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi umowa o świadczeniu usług, zawarta pomiędzy dyrektorem 
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Krośnice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
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UZASADNIENIE

Wprowadzona zmiana została spowodowana wejściem w życie ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
W art. 52 ust. 1 w/w ustawy wprowadzono zapis stanowiący podstawę prawną niniejszej uchwały, zgodnie z
którym 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 prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej.
Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1,00 zł za godzinę zajęć.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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