
UCHWAŁA Nr  XXVI/153/2017 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 16 lutego 2017 r. 
 
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 

do lat 5 w Gminie Pogorzela 
 

 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca     
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)  
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
zwanych dalej przedszkolami, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela, 
zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie 
obejmujące realizację podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 977 ze zm.). 
 
§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszkola dzieciom w wieku do lat 5 w czasie 
przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 są odpłatne. 
2. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 
1,00 zł (słownie: złoty jeden gr 00/100), która podlega waloryzacji na zasadach określonych 
w przepisach ustawy o systemie oświaty. 
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
4. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 
oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w danym miesiącu w przedszkolu ponad czas 
realizacji podstawy programowej 
5. Szczegółowe warunki odpłatności za dodatkowe świadczenia określa umowa cywilno-
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) 
dziecka. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/245/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 lipca 
2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę Pogorzela. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 
 
 
 
                                                                                                         
 
Uchwałę przygotowała: 
Jolanta Banaszek 
 
 



                                                               Uzasadnienie 
do UCHWAŁY Nr  XXVI/153/2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 16 lutego 2017 r. 

 
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 

do lat 5 w Gminie Pogorzela 
 
 
 
     Celem projektu uchwały jest określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci do lat 5 w Gminie Pogorzela oraz warunków obniżenia tych opłat. 
Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 
prowadzonych prze Gminę Pogorzela określała Uchwała Nr XXXIX/245/2014 Rady 
Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 lipca 2014 r. 
     Zmiana uchwały wynika 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 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 wynosi 1.338 zł. 
     Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zmniejszenie dochodów przedszkoli publicznych    
o opłaty za pobyt w przedszkolach dzieci 6-letnich.  
     Niniejsza uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r., 
ponieważ zachodzi uzasadniony przypadek krótkiego terminu, jaki gminy miały na jej 
podjęcie od momentu wejścia w życie ustawy zmieniającej. 
     Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


