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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania i opieki przedszkolnej 
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sierakowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 14 ust.5 pkt.1 i ust. 7 oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz.1954 ze zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole 
podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Sierakowice,

2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

§ 2. 1. W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin 
dziennie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

2. Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie 
wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci 
w wieku do lat 5.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Opłata, o której mowa w §2 ust. 2 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie 
oświaty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/469/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za świadczenia przekraczające wymiar 
zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę 
Sierakowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego .
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały stanowi o zmianie dotychczas obowiązujących zasad w zakresie opłat
dokonywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej
formy wychowania przedszkolnego, które ukończyły 6 lat. Gmina dotychczas mogła pobierać od rodziców
opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki bez ograniczeń wiekowych. Zgodnie z ustawą o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r, poz
1985) znosi się opłaty za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego ponad ustalony
w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. W praktyce oznacza to, że rodzice dzieci 6-
letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych
przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania
przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Natomiast
zasady odpłatności dla rodziców dzieci do lat 5, które korzystają z wychowania przedszkolnego ponad
ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pozostają bez zmian i wynosi 1 zł za
każdą godzinę.
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