Projekt
z dnia 22 stycznia 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR IV/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gniezno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r.poz. 994 z późn. zm.),art. 13 ust. 1 pkt 2,w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.)oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Rada Gminy
Gniezno uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzone przez Gminę Gniezno zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie, na zasadach określonych w statucie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w §
1 niniejszej uchwały ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć, zwaną dalej „opłatą”.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Gniezno przedszkolu
publicznym lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.
§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w §
2 ust. 1 niniejszej uchwały i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej ponad 5 godzin dziennie oraz dni pobytu dziecka odpowiednio w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniezno
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203) organ stanowiący określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego.
Opłata dotyczy uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej.
Opłaty dotychczas pobierane za przedszkola miały charakter cywilnoprawny. Po wejściu w życie ustawy,
o której mowa wyżej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych
przez
jednostkę samorządu terytorialnego stały się opłatami o charakterze
publicznoprawnym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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