
UCHWAŁA NR XXI/123/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 
przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Lubanie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 
r.poz.446 i poz.1579) oraz art. 14 ust.5 pkt.1, lit. a  i pkt. 2 oraz ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz.1954, poz. 1985 i poz. 2169) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przedszkolu samorządowym , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubanie zapewnia się 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku do lat pięciu, w wymiarze 5 godzin dziennie 
przeznaczonym na realizację podstawy programowej w godzinach 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym  5 godzin dziennie 
wynosi  1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

2. Opłata, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

3. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu samorządowym nie nalicza się opłaty, o której mowa w ust. 1.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola 
samorządowego  a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

5. W sytuacji gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie dwoje dzieci z jednej rodziny opłatę, o której mowa 
w ust. 1, obniża się za drugie dziecko o 50%.

6. Obniża się o 50% opłatę, o której mowa w ust. 1 , za każde dziecko z rodziny wielodzietnej (mającej na 
utrzymaniu troje lub więcej dzieci), objętej programem pn." Karta Dużej Rodziny", przyjętym uchwałą Rady 
Gminy Lubanie po okazaniu aktualnej Karty Dużej Rodziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/64/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom.  z 2012 
r. poz. 312).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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UZASADNIENIE

Celem projektu uchwały jest określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubanie oraz warunków

obniżenia tych opłat.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

prowadzonych przez Gminę Lubanie określała Uchwała Nr X/64/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany uchwały wynikają ze zmiany art. 14 ust.5 pkt.1 ustawy o systemie oświaty wprowadzonej ustawą

z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985). Zmiana ta polega na określeniu wysokości opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego tylko dla dzieci w wieku do lat 5. Dotychczas opłaty 1 zł za każdą godzinę

pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin pobierane były od rodziców wszystkich przedszkolaków.

Wyłączenie dzieci 6-letnich z opłat za pobyt w przedszkolu związane jest z ustaleniem dla gmin od 1 stycznia

2017 r. w części oświatowej subwencji ogólnej subwencji na każde dziecko 6-letnie korzystające

z wychowania przedszkolnego. Przewidywana w 2017 r. średnia kwota subwencji na dziecko 6-letnie

w przedszkolu ma wynieść ok. 4 135 zł, zaś na dziecko 6-letnie w oddziale przedszkolnym ok. 3 660 zł.

Natomiast roczna kwota dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w 2017 r. na dziecko do 5 lat będzie

wynosić 1 338 zł.

Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zmniejszenie dochodów przedszkoli publicznych o opłaty za

pobyt w przedszkolach dzieci 6-letnich. Ponieważ na te dzieci Gmina Lubanie powinna otrzymać subwencję

oświatową dlatego konieczne będzie zwiększenie planu wydatków przedszkoli publicznych, rekompensujące

utracone dochody.
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