UCHWAŁA 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) i art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Czernica, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin
dziennie są realizowane bezpłatnie.
2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa statut przedszkola lub szkoły
podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.
3. Określa się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego przez
dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w ust. 1.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu
zadań oświatowych.
5. Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwalnia się całkowicie rodziców dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na
terenie Gminy Czernica przez troje lub więcej dzieci z danej rodziny zwalnia się ich rodziców z opłaty, o której
mowa w §1 ust. 3 uchwały. Ustalenie prawa do tego zwolnienia następuje na podstawie oświadczenia rodzica
dziecka.
7. Całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego można
udzielić w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych w rodzinie dziecka takich, jak pożar lub zalanie domu,
nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba lub śmierć rodzica. Zwolnienia udziela się na wniosek rodzica lub
wychowawcy na ściśle określony czas.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLII/338/2018 z dnia 9 maja 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2620).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica
Leszek Kusiak
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Uzasadnienie
Zgodnie z normą art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Gminy określa wysokość opłat 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 publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Opłata ta dotyczy korzystania ze
świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
Mając na uwadze powyższe uchwalono, że Gmina Czernica zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Czernica dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wymiarze pięciu godzin dziennie
(§1 ust. 1 uchwały).
Zgodnie z normą art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość opłaty za
korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym wskazany wyżej wymiar zajęć, nie może być wyższa
niż 1 zł za godzinę zajęć. W związku z tym uchwalono, że w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin
dziennie, pobiera się opłatę w wysokości 1zł za każdą godzinę korzystania ze świadczeń. Kwota ta spełnia
wymagania ustawowe jak również jest ustalona na takiej samej wysokości jak dotychczas. W związku z tym
wprowadzenie przedmiotowej uchwały nie spowoduje zmiany opłat ponoszonych przez rodziców bądź
opiekunów prawnych za korzystanie ze świadczeń.
Zgodnie z normą art. 52 ust. 2 Rada Gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat za korzystanie ze świadczeń w wymiarze przekraczającym 5 godzin. W związku z tym
w §1 ust. 5 – 7 ustalono warunki takiego zwolnienia.
Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego, została wydana na podstawie upoważnienia
ustawowego i w jego granicach oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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