
UCHWAŁA NR XLVIII/582/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę 
Żukowo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. poz. 2232) oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się co następuje:

§ 1.  W oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żukowo zapewnia się 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w zakresie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego dzieci w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

§ 2.  Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych 
przez Gminę Żukowo oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 
1, w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

§ 3.  Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 
godzinowej, o której mowa w § 2 oraz zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin 
pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad czas określony w § 1 i liczby dni pobytu dziecka w danym 
miesiącu.

§ 4.  Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 5. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o której mowa 
w § 2 podlega obniżeniu za drugie dziecko z jednej rodziny korzystającej ze świadczeń oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej o 50%.

2. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 za dzieci objęte kształceniem specjalnym 
lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność oraz za dzieci z rodzin wielodzietnych
tj. mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje.

3. Zniżki lub całkowitego zwolnienia z opłat udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna 
dziecka, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły podstawowej w formie oświadczenia dane 
niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki lub całkowitego zwolnienia z opłaty.

§ 6.  Zakres świadczeń oraz zasady pobierania opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2 określi umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły podstawowej a rodzicem (prawnym opiekunem dziecka).

§ 7.  Traci moc uchwała Nr XXXIII/374/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w 
sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Żukowo 
oddziałach przedszkolnym w szkołach podstawowych.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
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§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uległy zmianie opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 stycznia 2018 r. Zmiana dotyczy wieku dzieci z 5 do 6 lat.

Zmiana powołanych przepisów oznacza konieczność podjęcia nowej uchwały przez Radę Miejską,
określającej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Uchwała powinna wyraźnie
wskazywać, że opłatom podlegają dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w
którym kończą 6 lat.

Id: 871BD7D4-3EBE-4B94-8042-417FF08B8A28. Podpisany Strona 1




