UCHWAŁA NR XXXI/272/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 52 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)
uchwala się co, następuje:
§ 1. 1. W publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie
przekraczającym wymiar zajęć określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka
§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) obniża się o:
1) 50 % za każde kolejne dziecko w przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza
więcej niż jedno dziecko z danej rodziny;
2) 50 % w przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko z rodziny, w której
dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 30 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę
określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2017 r. poz. 847).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 4. Traci moc uchwała NR XXVII/209/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 września 2013 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych oraz oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) , która uchyla art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). Art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
określa kompetencje Rady Gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej powyżej pięciu godzin bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki wynosi 1 zł. Do kompetencji Rady Gminy należy ponadto możliwość zwolnienia
rodziców z całości lub części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W Projekcie Uchwały
utrzymano dotychczasowe ulgi: o 50 % za kolejne dziecko w przypadku, gdy do przedszkola/oddziału
przedszkolnego uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny oraz 50 % w przypadku, gdy do
przedszkola/ oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza 30 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za płacę określonego
w odrębnych przepisach.
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