
UCHWAŁA NR VII/53/2019
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2018 r. Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/18/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Czernica, §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Określa się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
ustalony w ust. 1, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowycm 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od  1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały nr II/18/2018 r. Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2018 r. podyktowana jest
koniecznością dostosowania zapisu dotyczącego sposobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czernica, do znowelizowanych od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.). W ustawie z dnia
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 ze zm.) rozszerzono treść art. 52 ust. 3 poprzez wprowadzenie zapisu
ujednolicającego sposób naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej, w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają niezmienione.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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