
UCHWAŁA NR L/246/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 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) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Gryfów Śląski w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa statut przedszkola.

§ 2. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o którym 
mowa w § 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

2. Opłata, której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

4. Zwolnienie w wysokości 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 przysługuje dla drugiego i każdego 
następnego dziecka z rodziny uczęszczającego do danego przedszkola.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/182/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 września 2013 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dodatkowe świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne na 
terenie Gminy Gryfów Śl. oraz uchwała nr XXXI/158/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 
22 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXXV/182/13 z dnia 
30 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dodatkowe świadczenia udzielane przez 
Przedszkole Publiczne Gminy Gryfów Śl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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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 uchyliła art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1198). Aktualnie to art. 52 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych określa kompetencje Rady Miejskiej 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 rozpoczętą godzinę pobytu ucznia w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole
podstawowej powyżej pięciu godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie może być
wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć i w takich granicach została utrzymana. Do kompetencji Rady
Miejskiej Gminy należy także możliwość zwolnienia rodziców z całości lub części opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przyjęte w uchwale rozwiązanie utrzymuje
dotychczasowe ulgi.
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