Uchwała nr 391/LXXVII/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez
Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
punktach przedszkolnych
Na podstawie art. 18 § 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) i art. 13 ust 1 pkt 2 i ust
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59, poz. 949, poz.
2203) oraz art. 52 ust 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co
następuje:
§1
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne
prowadzone przez Miasto Gostynin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w
czasie 5 godzin dziennie.
§2
1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych i punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym
mowa w § 1, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
3. W przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych
przez Miasto Gostynin przez dwoje dzieci z jednej rodziny opłata, określona w ust.1 ulega
obniżeniu o 50% za drugie dziecko.
4. W przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez troje i więcej dzieci z jednej
rodziny, zwolnienie z opłaty określonej w ust. 1 przysługuje za trzecie i kolejne dziecko z
danej rodziny.
5. W przypadku rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.) opłata
określona w ust. 1 ulega obniżeniu o 50% za pierwsze dziecko korzystające z wychowania
przedszkolnego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§3
Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§5
Traci moc uchwała nr 262/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE
Konieczność zmiany uchwały nr 262/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia
2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych. podyktowana jest zmianami przepisów
prawa (nastąpiła zmiana delegacji ustawowej) wprowadzonymi ustawą z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203).
W obecnym kształcie prawnym uchwała określająca opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu,
innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych podstawą prawną uchwalenia tej uchwały jest
ustawa o finansowaniu zadań oświatowych a nie jak dotychczas – ustawa o systemie oświaty.

