
UCHWAŁA  Nr XXVIII/297/2018 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 25 lipca 2018 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349), art. 13 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

poz. 1000, poz. 1290) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/259/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu 

w Widuchowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2369) zmienionej uchwałą 

Nr XIX/223/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu 

w Widuchowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1446) wprowadza 

się  zmianę w § 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

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

w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, ustala 

się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć.”. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  

 

 

           § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/297/2018 

                                                                            Rady Gminy Widuchowa 

                                                                            z dnia 25 lipca 2018 r. 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203), która wprowadza 

m.in. regulacje dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. Na mocy art. 80 pkt 3 tej ustawy z dniem jej wejścia w życie uchylony został 

rozdział 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 

z 2018r. poz.2203, poz.2361). W związku z uchyleniem rozdziału 2 przestał 

obowiązywać  art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 dający delegację radzie gminy do określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę 

publicznym przedszkolu i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, w drodze uchwały określa wysokość opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Z powyższego wynika, iż podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


