
UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 3 i 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) - Rada Gminy Niemce uchwala, 
co następuje:

§ 1. Przedszkole,  oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej oraz inna forma wychowania 
przedszkolnego prowadzone przez Gminę Niemce zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 
pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym 
przez Gminę Niemce przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz innej formie 
wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o których mowa w § 1 wynosi 1, 00 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz innej 
formie wychowania przedszkolnego.

§ 3. Postanowienia § 2 uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, które 
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

§ 4. Wprowadza się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w § 2:

1) Dla rodzin posiadających dwoje dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, o których mowa w §2,  
pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, uczęszczających do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce, opłata ulega zmniejszeniu za drugie 
dziecko z rodziny o 50%.

2) W przypadku rodzin wielodzietnych, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje troje i więcej dzieci 
pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że 
w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci, które uczą się lub studiują, jednak nie dłużej 
niż do 25 roku życia, zwalnia się w całości z opłaty bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do 
przedszkola.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XLI/386/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Niemce oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Marek Podstawka
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Uzasadnienie

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2018 poz. 2245) wprowadza
wiele nowych rozwiązań m.in. zmiany dotyczące opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Na podstawie art. 44 pkt 30 powyższej ustawy w  ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (DZ.U. poz. 2203) została wprowadzona następującą zmiana: w art. 52 ust. 3  wyrazy
„za godzinę zajęć” zasępiono wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania
przedszkolnego”. Oznacza to, że gmina będzie pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego
pobytu dziecka w przedszkolu.  Powyższa zmiana wymaga zmiany zapisu w uchwale Rady Gminy Niemce
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce. ponadto Pozostałe zapisy nie ulęgają zmianom i są
zgodne z Uchwałą Nr XLI/386/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce.

Zmiana zgodnie z w/w aktem prawnym wchodzi w życie od 1.09.2019 r.

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Gminy Niemce projektu uchwały jest uzasadnione.
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