
UCHWAŁA NR 360/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 30 grudnia 2016r. 

 
 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                             
w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                            
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art.6 ust.1 pkt 2, art.14 ust.5 
pkt 1 lit a) i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. 
poz.1943, poz.1954, poz.1985) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 

§1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Jastrowie realizuje program wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę 
programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach i zapewnia 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie przez pięć dni                           
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.  
 

§2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym 
wymiar godzin, o którym mowa w §1, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę korzystania dziecka z zajęć.  

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowi 
iloczyn opłaty wskazanej w ust. 1 i liczby godzin korzystania z tych świadczeń w danym 
miesiącu.  

3. Opłata podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia                  
7 września 1991r. o systemie oświaty.  

4. Ustala się, że waloryzowana opłata pobierana będzie w kwocie równej maksymalnej 
wysokości kwoty opłaty ogłoszonej w sposób określony w art. 14 ust. 5e ustawy.  

5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.  
6. Opłata za zajęcia określone w ust. 1 obowiązuje za dzieci do lat 5. 

 
§3. W przypadku równoczesnego uczęszczania do przedszkola przez dwoje lub więcej 

dzieci z jednej rodziny opłatę miesięczną określoną w § 2 ust.1 obniża się o 50% w przypadku 
drugiego dziecka oraz zwalnia się z opłaty trzecie i każde kolejne dziecko.  
 

§4. 1. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego:  
1) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego,  
2) dzieci z rodziny zastępczej.  

2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w ust.1 pkt 1 jest przedłożenie 
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust 3 i 3a ustawy.  
 



§5. Traci moc uchwała Nr 461/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 
2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                   
w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć. 
 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały  Nr 360/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym 
przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar 
zajęć.  
 
 

Zgodnie z art.14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) - rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie                          
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę 
publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.6 ust. 
1 pkt 2.  

Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 1 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz.1985) wprowadzono zmiany w organizacji 
i finansowaniu wychowania przedszkolnego. Zgodnie z nowelą, opłaty za zajęcia ponad czas 
podstawy programowej obowiązują za dzieci do lat 5, natomiast 6-latkowie objęci zostali 
subwencją oświatową. 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.  
 
 


