
UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 
przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę 

Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym 
i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy, 
w wysokości 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, przekraczającą 5 godzin dziennie.

2. Opłata, o której mowa w ust.1 ustalana jest dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 2. Opłata o której mowa w § 1 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć 
dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. 

§ 3. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) obniża się opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1, 
o 50% za trzecie i kolejne dziecko z tej rodziny, które korzysta z wychowania przedszkolnego. 

§ 4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203) wprowadza z dniem 1 stycznia 2018 r. zmiany w zakresie określania opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego. Cytowana ustawa doprecyzowuje wiek dzieci, dla których gmina
zobowiązana jest zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,
przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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