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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia .................... 2022 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 prowadzonych  przez Gminę Łubniany 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. 
z art. 29 ust. 1 pkt 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i poz. 762, 
z 2022 r. poz. 655, poz. 1116, poz. 1079, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 oraz z 2018 r. poz. 2245), 
art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1930, z 2022 r. poz. 2445, poz. 1116, poz. 1692 i poz. 1730) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki 
z 10.06.2022 r. 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) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łubniany w zakresie 
realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie 
przedszkola. 

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w innym czasie niż opisanym w §1 jest odpłatne dla 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu 
dziecka w przedszkolu. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnoszone są przez rodziców w terminie do dnia 15 – tego następnego 
miesiąca kalendarzowego. 

4. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje 
przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się. 

§ 3. 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, to za jedno 
dziecko pobiera się opłatę, o której mowa w §2 ust. 2, w pełnej wysokości, za drugie dziecko 50%, a za trzecie 
i kolejne dziecko nie pobiera się opłaty. 

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w §2 ust. 2 w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko 
z rodziny, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, 
poz. 66, poz. 1079, poz. 1692 i poz. 1700), tj. z zasiłku stałego i zasiłku okresowego – w czasie ich pobierania. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 listopada 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

 
 

Ryszard Buchta 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z  art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych to 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 prowadzonym 
przez gminę publicznym przedszkolu. 

Rada gminy może również określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. 

Zgodnie z  art. 52 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy, wysokość opłaty 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. Jednak, zgodnie z art. 52 ust. 4 tej ustawy, maksymalna 
wysokość opłaty podlega waloryzacji. Z obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z 10.06.2022 r. 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 poz. 613) wynika, że 
w chwili obecnej maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której 
mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r., po waloryzacji, wynosi 1,14 zł. Istnieje zatem 
możliwość zwiększenia wysokości opłaty do tej kwoty. 

Projektowana uchwała wprowadza zwiększenie wartości przedmiotowej opłaty z 1,00 zł na 1,14 zł. 
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