
 
UCHWAŁA NR XXXIX/236/2018 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie 

administracji publicznej 
 

     Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska  
w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Upoważnia się dyrektora Przedszkola Samorządowego „Raj Psotników” w Pogorzeli do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym 
opłaty z korzystania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Raj 
Psotników” w Pogorzeli oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu 
Samorządowym „Raj Psotników” w Pogorzeli. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
                                                                                                
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała:  
Jolanta Banaszek                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
do UCHWAŁY nr XXXIX /236/2018  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej 
 
     Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności 
budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
     Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów 
cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. 
     Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. 
Z komunikatu MEN: „Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w wysokości określonej w uchwale rady gminy wynika wprost z przepisów    
o charakterze powszechnie obowiązującym i aktualizuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania 
z tego świadczenia. Natomiast dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-
technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby 
godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego…” 
          Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego, z mocy art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, stosuje się przepisy art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), co oznacza, że wysokość tych opłat ustala 
dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 
Ww. uchwała daje dyrektorowi prawo do ustalania miesięcznej opłaty. 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 


