
 

 

                                                                                                                                    

 

                                                             UCHWAŁA NR XLVI/292/2018 

                                                           RADY GMINY WIERZBICA 

                                                              z dnia 28 marca 2018 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica 

 

 

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

(Dz.U. z 2017r., poz. 1875 i poz. 2232, z 2018r., poz. 130) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz.2203) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wierzbica, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole 

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

 

§ 2. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica zapewnia się 5 godzin 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

 

§ 3.1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Wierzbica wynosi 1zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 

5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

2. Opłata, o 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 2017r., 

poz. 2203). 

4. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 jest iloczynem 

stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz zadeklarowanej prze rodziców liczby godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2. 

5. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, stosownie do wcześniejszej 

deklaracji rodzica, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki na dzieckiem wynosi 1 zł. 

Niniejsza należność jest doliczana do opłat za korzystanie z usług przedszkola w kolejnym okresie 

rozliczeniowym. 

6. Opłatę wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo 

wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się najbliższy dzień roboczy. 

 

§ 4.Umożliwia się stosowanie zwolnienia z opłat określonych w § 3 ust. 1 i 4 w następujących 

przypadkach: wypadków losowych rodziców lub opiekunów dziecka w szczególności zgonu, 

trwałego kalectwa, długotrwałej choroby, pożaru itp. 

 

 

 

 

 



§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 stycznia 2017 roku 

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

do lat 5 w publicznych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz 

warunków zwalniania z tych opłat (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2017r., poz.978). 

 

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

 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Józef Kwiatkowski 
 


