
 

  Uchwała Nr VI/28/2019 

 Rady Gminy Solec-Zdrój    

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Solec-Zdrój 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.       o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) oraz art. 44 pkt 30 ustawy        

z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale Nr XXXIX/229/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. 1. § 3 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

„ Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 

pobytu dziecka w przedszkolu.” 

1. 2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ Opłata za korzystanie z zajęć dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.” 

  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 3 

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

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku. 

 

 Przewodniczący Rady 

  Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art.  52  ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu           

i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym 5-cio godzinny 

wymiar zajęć oraz w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. W związku ze zmianą art. 52 ust 3 ww. ustawy  

należy doprecyzować, że opłata dotyczy każdej rozpoczętej godziny faktycznego pobytu dziecka        

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania 

przedszkolnego.  

Ze względów powyższych zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 


