
UCHWAŁA NR XXX/183/2018
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

prowadzonym przez Gminę Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) oraz art. 52 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 
2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)   Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co 
następuje :

§ 1.  Publiczne Przedszkole w Kiełczygłowie z Filią w Chorzewie prowadzone przez Gminę Kiełczygłów 
zapewniają uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat, zwanymi dalej „uczniami”, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 
5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów, wykraczającą 
poza czas ustalony w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 złotych.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji, zgodnie z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 
27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2203).

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

5. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ucznia  jest iloczynem stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin korzystania przez ucznia z wychowania przedszkolnego 
przekraczających wymiar, o których mowaw § 1.

§ 3. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wychowanie przedszkolne, o którymmowa w § 2. określa 
umowa cywilnoprawna.

§ 4. Określa się zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) z 
wnoszenia opłaty za świadczenia wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki:

1) częściowe zwolnienie z opłat przysługuje:

a) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania w tym samym 
przedszkolu – w wysokości do 50%,

b) na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje  jednocześnie zasiłek rodzinny 
i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2017r.poz. 1952, z 2018r. poz. 107, poz. 138) - w wysokości do 50%;

2) całkowite zwolnienie z opłat przysługuje:

a) na trzecie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania   przedszkolnego w tym 
samym przedszkolu,

b) na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju,

c) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje 
jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2017r. poz. 1952, z 2018r. poz. 107, poz. 138),

d) na dziecko (dzieci) z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego, którego rodzice 
(opiekunowie prawni) znajdują się w trudnejsytuacji finansowej.

§ 5. Tracą moc uchwały:
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- Uchwała Nr XXX/212/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia 
zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty za świadczenia 
w przedszkolu wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kiełczygłów (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2014r. poz. 35),

- Uchwała Nr XX/114/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2017r.w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2017r. poz. 690)

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

§ 7.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie natablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej 
www.kielczyglow.pl .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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