
UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto i Gmina Pleszew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) w brzmieniu nadanym przez art. 44 pkt 30 ustawy 
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew zapewnia się bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, poza czasem wymienionym w § 1  
realizowane jest odpłatnie.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 
dziecka w przedszkolu.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz ilości godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu 
w poszczególnych dniach danego miesiąca, ponad czas określony w §1.

§ 3. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 za drugiego i kolejnego ucznia objętego 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat o 50% 
w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew korzysta więcej niż jeden 
uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym z tej samej rodziny.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o skorzystanie z częściowego zwolnienia z opłat  
określonych w ust. 1 zobowiązani są przedstawić w formie oświadczenia dane, niezbędne do ustalenia 
uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/327/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż 1 września 2019 r.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019r.

Ustalenie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenie

wysokości opłaty za czas przekraczający wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a także zasad

całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jest zadaniem gminy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe przedszkola prowadzą dla uczniów objętych

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat -

bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w czasie nie

krótszym niż 5 godzin dziennie.

Wysokość pobieranych opłat za każdą godzinę korzystania z zajęć przez ucznia objętego

wychowaniem przedszkolnym po czasie bezpłatnym, nie może być wyższa niż 1 zł.

Konieczność dostosowania dotychczasowych rozwiązań wynika ze zmiany art. 52 ustawy z dnia 27

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203 ze zmianami)

wprowadzonej art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe,

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245), zgodnie z którą

opłaty za przebywanie ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym przekraczające 5 godzin dziennie

zobowiązani są ponosić rodzice (opiekunowie prawni) dziecka za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego

pobytu dziecka w przedszkolu.

Uchwała wchodzi w życie nie wcześniej niż art. 44 pkt. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o

zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018

r., poz. 2245) wprowadzający zmianę w art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych, tj. z dniem 1 września 2019 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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