
UCHWAŁA Nr XXIV.249.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                 

w prowadzonych przez Gminę Złotów oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia                

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art.14 ust. 5 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985) 

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

§1. Uchwała określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Złotów w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki.  

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

      1) przedszkolu - należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w szkołach    

          podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów; 

 

      2) korzystaniu z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć korzystanie                    

          z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych    

          w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów. 

 

      3) rodzicach -  uznaje się rodziców w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r.           

          o systemie oświaty. 

§3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5                   

w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 1 zł                   

za każdą rozpoczętą godzinę. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów żywienia. Wysokość opłat                 

za posiłki w przedszkolach regulują odrębne przepisy. 

§4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1:  

      1) o 20% za drugie i kolejne dziecko w przypadku, gdy z usług przedszkoli lub innych    

          jednostek zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych                         

          w niniejszej uchwale, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny; 

 

      2) o 20% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest  

          jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów                                      

         o świadczeniach rodzinnych. 
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2. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulgi określonej w ust. 1 zobowiązany jest 

przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego 

zwolnienia. 

3. W przypadku zbiegu uprawnień określonych w ust.1 przysługuje tylko jedno 

uprawnienie wybrane przez rodzica.  

§5. Wysokość miesięcznej opłaty za przedszkole stanowi iloczyn stawki godzinowej,    

o której mowa w §3 ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczających 

ponad czas zajęć bezpłatnych, wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka                 

w przedszkolu.  

§6. Szczegóły dotyczące pobieranych przez przedszkole opłat określa umowa cywilno-

prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem dziecka.  

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

§8. Traci moc uchwała nr XLV/461/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r.               

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez Gminę Złotów oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 
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Uzasadnienie  

do UCHWAŁY XXIV.249.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                     

w prowadzonych przez Gminę Złotów oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 
 

 

 Zastąpienie dotychczas obowiązującej uchwały nr XLV/461/14 Rady Gminy Złotów             

z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Złotów oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych nową uchwałą, wynika z konieczności zwolnienia z opłat za 

wychowanie przedszkolne dzieci 6 letnich.  

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (art.14 ust. 5), wprowadzonej 

ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1985), opłaty za wychowanie 

przedszkolne w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,  

od dnia 1.01.2017 r., nie może być pobierana od dzieci 6 letnich. Od roku 2017 na dzieci te 

Gmina Złotów otrzymywać będzie subwencję. 

 

 

 


