
UCHWAŁA NR XXXIX/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 

w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm.1)) art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.2)) oraz art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 
2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu 
i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Dzierzgoń w wysokości 1 zł, za każdą godzinę zajęć przekraczających 5 godzin dziennie. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ustalona jest dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę 
Dzierzgoń przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 8 lutego 2017 roku 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Dzierzgoń.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Murawski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ukazały się w  Dz. U. z 2017 r., poz. 2232; Dz. U. z 2018 r., poz. 130
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ukazały się w  Dz.U. z 2017 r., poz. 949; Dz.U. z 2017 r., poz. 2203; Dz.U. z 2018 r., 

poz. 650
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z tym
dniem utracił moc przepis art. 14 ustawy o systemie oświaty, dający radzie gminy upoważnienie do
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
Obecnie delegacja do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wynika
z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana podstawy prawnej do podjęcia
uchwały rady gminy powoduje konieczność podjęcia uchwały na nowej podstawie prawnej,
chociażby zakres delegacji nie uległ zmianie.

 

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska 

Id: 07109A3D-308C-4552-B8DF-7C6AF3DB55D3. Podpisany Strona 1




