
UCHWAŁA NR XXXVII / 222 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 15 lutego 2017 r.

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

prowadzonych przez Gminę Czarnocin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), oraz art. 14 ust. 5, ust. 5a i ust. 7, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, 
ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) Rada 
Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zapisy uchwały stosuje się do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin, zwanych 
dalej „przedszkolami”. 

§ 2. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach określonych dla każdego oddziału przez ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora placówki i ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola, obejmujący realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 3. 1. Opłatę dla rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego ponad wymiar określony w § 2, ustala się w wysokości 1 zł 
za każdą rozpoczętą dodatkowo godzinę zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych prowadzonych 
z dzieckiem. 

2.  Opłata za korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dotyczy dzieci w wieku do lat 
pięciu. 

3.  W przypadku, gdy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarnocin uczęszcza dwoje lub więcej dzieci 
z jednej rodziny, obniża się opłatę określoną w ust. 1 na drugie i każde następne dziecko o 50%. 

4.  Opłata za każdą godzinę zajęć, o których mowa w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach 
określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 , jest iloczynem stawki 
godzinowej oraz zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

2.  Zakres świadczeń wykraczających poza podstawę programową, zasady pobierania opłat miesięcznych za te 
świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania określa umowa cywilnoprawna 
zawierana pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 5. Opłata miesięczna, o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie 
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Czarnocin. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały wynika ze zmiany art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wprowadzonej ustawą z dnia 
1 grudnia 2016 r. 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 przedszkolu 
powyżej 5 godzin pobierane były od rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich przedszkolaków. Wyłączenie 
dzieci 6 –letnich z opłat za pobyt w przedszkolu związane jest z ustaleniem dla gmin od 1 stycznia 2017 r. 
subwencji na dzieci 6 –letnie korzystające z wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
przekazywanej gminie. 
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