
UCHWAŁA NR XXXV/265/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętychwychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat,w prowadzonych przez Gminę Obrowo w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnychw 
publicznych szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-
Prawooświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ,949 i 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone 
przez Gminę Obrowo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzindziennie przez 
5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych uczniów objętych 
wychowaniemprzedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w czasieprzekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć.

2. Opłatę miesięczną za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiargodzin, 
o których mowa w § 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej ustalonej w ust. 1 i liczby godzinw czasie których 
dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad 
odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Obrowo (Dz.Urz. 
Województwo Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r poz.178.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
WojewództwaKujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). W związku z tym, konieczne jest podjęcie nowej uchwałydotyczącej
pobierania odpłatności za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym 5 –godzinny bezpłatny wymiar
godzin. Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy opłaty za korzystanie zwychowania przedszkolnego pobiera się
w przypadku dzieci, które są objęte wychowaniemprzedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
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