Projekt
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ZBROSŁAWICE
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i w
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbrosławice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 52 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze
zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/393/2017 Rady
Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Zbrosławice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r.
poz.7491), na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, uchwala się co następuje:
§ 1.
Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego
prowadzone przez Gminę Zbrosławice w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.
Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie
przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i w innej formie wychowania przedszkolnego.
§ 3.
1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu w zależności od liczby rodzeństwa jednocześnie
uczęszczającego do przedszkola publicznego /innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez
Gminę Zbrosławice i wynosi:
1) za drugie dziecko z danej rodziny 0,91 zł,
2) za trzecie i każde kolejne dziecko z danej rodziny 0,57 zł.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu w przypadku dziecka pochodzącego z rodziny
wielodzietnej i wynosi 0,57 zł.
§ 4.
Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego
orzeczenie o niepełnosprawności oraz/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
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§ 5.
Traci moc uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Zbrosławice
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.
§ 7.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 września 2022 r.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy
Zbrosławice jest zobowiązana podjąć uchwałę określającą wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, a także może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z przedmiotowych opłat. Wysokość ww. opłaty, nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz w innej formie wychowania przedszkolnego.
W związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości
wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (M. P. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 613) od dnia
1 września 2022 r. ulega zmianie maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowani
przedszkolnego z 1,00 zł na 1,14 zł.
Przedmiotowy projekt uchwały RG Zbrosławice uwzględnia w/w waloryzację.
Projekt zawiera dotychczas obowiązujące zwolnienia z opłat oraz obniżenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
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