
UCHWAŁA NR 83/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 18 czerwca 2019r. 

 
 
zmieniająca uchwałę Nr 473/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 

 
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 2019r. poz.506) oraz art.52 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203; z 2018r. 
poz.2245) w związku z art.13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018r. poz.996, poz.1000, poz.1290, poz.1669, poz.2245; z 2019r. poz.534, poz.761) – 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. W uchwale Nr 473/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r.                       
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,                       
w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018r. 
poz.2017) wprowadza się następującą zmianę - §2 ust.1  otrzymuje brzmienie:  

„1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,                  
w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.” 

 
§2. Uchwała ma zastosowanie do opłat należnych od dnia 1 września 2019r. 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 83/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2019r.  
zmieniającej uchwałę Nr 473/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r.                          
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,                       
w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 
 

Projekt przedkładanej uchwały wynika ze zmiany stanu prawnego wprowadzonej przez 
art.44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy                
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.2245 ze zm.) w zakresie 
przepisu art.52 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U. z 2017r. poz.2203 ze zm.).  

W świetle dotychczasowej regulacji wysokość opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego                     
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym 
przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust.1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe 
oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznych przedszkoli na podstawie 
art.13 ust.2 ustawy - Prawo oświatowe, nie mogła być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. 

Według nowej regulacji wysokość tej opłaty  nie może być wyższa niż 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym                        
w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.  

Zasadne jest zatem dostosowanie treści uchwały Nr 473/2018 Rady Miejskiej                          
w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie                           
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie do 
nowej regulacji prawnej. 

Zgodnie z art.170 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.2245 
ze zm.) przedmiotowa ustawa w zakresie art.44 pkt 30 wchodzi w życie z dniem 1 września 
2019r. 
 

Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.      
 

 
 
 
 
 


