
 

 

 

 

     
     UCHWAŁA  NR  ….................................                          PROJEKT 
          RADY  GMINY  WIERZBICA 

                           z dnia  ….......................................... 

 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz warunków zwalniania z tych opłat 

 

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

( Dz. U.  z 2016 r., poz.446 i 1579 ) art. 6 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 3 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz.1943, 1954 i 1985) Rada Gminy Wierzbica uchwala się co 

następuje: 

 

 

§ 1. Gminne Przedszkola Publiczne w Gminie Wierzbica świadczą następujące usługi: 

 1/ usługę oświatowo – wychowawczą, bezpłatną – polegającą na realizacji co najmniej „5 godzinowej podstawy 

programowej” wychowania przedszkolnego na zasadach  określonych w statucie przedszkola; 

 2/ usługę opiekuńczo – wychowawczą/bytową/, odpłatną – polegającą na sprawowaniu przez przedszkole 

nadzoru nad dzieckiem, zleconego przez rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad „podstawę programową” 

wychowania przedszkolnego i realizowaną  poza czasem przeznaczonym na jej realizację . 

 3/ usługę wyżywienia, odpłatną w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów  żywnościowych 

wykorzystywanych do przygotowywania posiłków; 

 

 

§ 2.Opłacie podlegają usługi opiekuńczo – wychowawcze/bytowe/ wykraczające poza ”podstawę programową” 

wychowania przedszkolnego tj. za każdą następną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 - ciu godzin,które 

obejmują: 

 1/ zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu; 

 2/ przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem podczas 

wypoczynku; 

 3/ nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw                                    

w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw; 

 4/ pomoc dziecku w czasie spożywania posiłków; 

 5/ zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną i zajęcia logopedyczne, realizowane zgodnie                         

z indywidualnymi potrzebami dziecka; 

 6/ gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka; 

 7/ zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową; 

 8/ zajęcia przygotowujące dzieci do uczestniczenia w konkursach i imprezach  okolicznościowych 

organizowanych przez instytucje lokalne spoza gminy. 

 

 

§ 3. 1. Ustala się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1 – 8  odpłatność 

w wysokości 1,00 złoty, za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w wieku do 5 lat. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1 – 8  ustalana jest na podstawie 

stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 

realizacji podstawy programowej. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 , podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 , nie obejmuje opłaty za wyżywienie dziecka. 

5. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b ustawy 

o systemie oświaty. 

 

 

§ 4. 1. Umożliwia się stosowania zwolnienia z opłat określonych w § 3 ust. 1 i 2 w następujących przypadkach : 

wypadków losowych rodziców lub opiekunów dziecka w szczególności zgonu, trwałego kalectwa, długotrwałej choroby, 

pożaru . 

2. Do udzielenia zwolnień o których mowa w § 4 ust. 1 właściwi są dyrektorzy przedszkoli po uzyskaniu akceptacji 

organu prowadzącego . 

 

 



§ 5. Opłaty o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 wnoszone są przez rodziców /opiekunów prawnych/ z góry do 15-go  każdego 

miesiąca . 

§ 6. Rodzice / opiekunowie prawni/ w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin 

korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo– wychowawczych o których mowa w § 2. 

§ 7. Traci moc uchwała  Nr XLIV/307/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014  roku w sprawie opłat za 

świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkola Publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica i dyrektorom przedszkoli. 

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

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku. 

   Wójt Gminy Wierzbica 

 /-/ Zdzisław Dulias 



     U z a s a d n i e n i e 

 

 Dnia 26 czerwca 2013 roku Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministra Edukacji 

Narodowej  tzw. ustawę przedszkolną – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o 

systemie oświaty i niektórych innych ustaw ( Dz. U.  Z  2013 r., poz. 827 ) . Podpisana ustawa w 

sposób znaczący zmieniła brzmienie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie 

oświaty ( Dz. U.  Z  2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Po art. 14 ust 5 ustawy dodano ust. 5a, zgodnie 

z którym wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez 

gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar ustawowy 

finansowany przez gminę nie może być wyższa niż 1 złoty za godzinę zajęć. Art. 14 ust. 5b ustawy 

zmieniającej stanowi, że maksymalna wysokość opłaty podlega waloryzacji. Zgodnie z nowo 

dodanym art. 14d ustawy zmieniającej, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która jest wykorzystywana 

wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Celem zmian 

wprowadzonych w tzw. ustawie przedszkolnej jest systematyczne zwiększanie dostępności 

wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w 

przedszkolach. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



      Uzasadnienie 

 

 

 do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

            z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 dla których organem 

            prowadzącym jest Gmina Wierzbica. 

 

1) Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały. Celem projektu uchwały jest określenie 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 

w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Wierzbica. 

 

2) Aktualny stan faktyczny i prawny. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne, inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wierzbica, określa uchwała Nr XLIV/307/2014 Rady Gminy 

Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 roku. 

 

3) Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. Zmiany 

uchwały wynikają ze zmiany art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty wprowadzonej 

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

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.  z 2016 r. poz. 1985). Zmiana ta polega 

na określeniu wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko dla dzieci 

w wieku do lat 5. Dotychczas opłaty 1 zł za każdą godzinę pobytu w publicznym 

przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin pobierane 

były od rodziców wszystkich przedszkolaków. Wyłącznie dzieci 6-letnich z opłat za pobyt 

w publicznym przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego związane jest 

z ustaleniem dla gmin od 1 stycznia 2017 r. w części oświatowej subwencji ogólnej, subwencji na 

każde dziecko 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. 

 

 Przewidywana w 2017 roku średnia kwota subwencji na dziecko 6-letnie w przedszkolu ma 

 wynieść ok. 4 089 zł, zaś na dziecko 6-letnie w oddziale przedszkolnym ok. 3 660 zł. 

 

 Natomiast roczna kwota dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w 2017 roku na dziecko 

 do lat 5 będzie wynosić 1 338 zł. 

 

4) Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy. Przyjęcie projektu uchwały spowoduje 

zmniejszenie dochodów o opłaty za pobyt w przedszkolach publicznych i innych formach 

wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich, ponieważ na te dzieci Gmina Wierzbica 

powinna otrzymać subwencję oświatową. 
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