
Uchwała nr 389/LVI/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 52 ust 1, ust. 2 oraz ust. 3 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2082 z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale 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 w § 2 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

„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 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Punktem wyjścia dla ustalania opłat za wychowanie przedszkolne w gminach są zwłaszcza przepisy 

zawarte w 52 ust 3 i 4, ust.  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.), z których wynika, że: 

1) Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, 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. (ust. 3) 

2) Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, podlega waloryzacji. Waloryzacja 

dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której mowa w ust. 3, przez 

wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Kolejne waloryzacje wysokości 

opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była dokonywana ostatnia 

waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Waloryzacji 

dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika 

waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 5 lub 6. (ust. 4) 

 

Na podstawie tej ostatniej regulacji w dniu 10 czerwca 2022 r. zostało wydane przez Ministra 

Edukacji i Nauki obwieszczenie 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. z 2022 r. poz. 613). 

Tamże postanowiono, że: 

1) wskaźnik 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, wynosi 1,145; 

2) od dnia 1 września 2022 r. maksymalna wysokość kwoty 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, po waloryzacji, wynosi 1,14 zł. 

 

Podsumowując, obwieszczenie umożliwia gminom pobieranie wyższych opłat za wychowanie 

przedszkolne, o wskaźnik waloryzacji. Zaproponowana w uchwale kwota opłaty w wysokości 1,14 

zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć rekompensuje chociaż w pewnym stopniu znaczny wzrost 

wykonywania spoczywających na gminie zadań, w tym oświatowych. 

 


