
UCHWAŁA NR XXIX/364/2016
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 
do lat 5 w  prowadzonych przez Gminę Lubicz przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych 

funkcjonujących w szkołach podstawowych

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

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

§ 2. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Lubicz zapewniają dzieciom w wieku do lat 5 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola dla dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć, o którym mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen, towarów i 
usług konsumpcyjnych ogółem, określanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 14 ust. 5b, 
5c, 5d i 5e ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LI/608/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” 
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz 
(Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2014 r. poz. 2246).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-12-2016&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1579&qppozycja=1579
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-12-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1943&qppozycja=1943
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-12-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1943&qppozycja=1943


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) wprowadziła m.in. zmiany w art.
14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty definiując, że rada gminy „określa
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5”, co oznacza, że
dzieci sześcioletnie są zwolnione z opłat, z uwagi na subwencję, którą w 2017 roku otrzymają na nie gminy.
Należy zatem podjąć niniejszą uchwałę, aby uregulować nowy stan prawny w zakresie wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i  oddziałach przedszkolnych tylko przez dzieci w
wieku do lat 5.
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