
Uchwała Nr VII/94/19 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 

ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) w zw. z art. 44 pkt 

30 i art. 48 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach 

podstawowych, prowadzone przez Gminę Gostyń zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie 

odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. 

       § 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, wykraczającą poza czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w 

wysokości 1,00 zł, zwaną dalej „opłatą”.    

        2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 

ust. 4–6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

       3. Opłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 

prowadzonym przez Gminę Gostyń przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym w 

publicznej szkole podstawowej.  

§ 3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2, rodziców (opiekunów prawnych): 



1)  dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej i posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

2)  trzeciego i kolejnego dziecka tej samej rodziny, korzystającego z usług przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/492/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 maja 

2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Mirosław Żywicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr VII/94/19 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty 

  Art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych nakładają na radę gminy ustalenie czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych 

przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a 

także określenie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ww. opłaty. Rada 

Miejska w Gostyniu działając na podstawie powyższych przepisów prawa uregulowała na 

terenie gminy Gostyń czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokość opłaty za 

każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, wykraczającą poza czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz warunki zwolnienia z opłaty. 

  Zatem podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Mirosław Żywicki 

 

 

 

 

 

 


