
DRUK NR 3  

PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ………….. 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Chełmża.  

 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), art. 52 ust. 

1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 2029 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 619 i 1237) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego prowadzone przez Gminę Chełmża zapewniają bezpłatne nauczanie, 

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

szkoły podstawowej lub organizacji punktu przedszkolnego. 

 

 § 2.1. Ustala się opłatę wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 

pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie 

wychowania przedszkolnego, objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 

godzin, określony w § 1. 

2. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 

ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

3. Opłata, określona w ust. 1 nie obejmuje opłat za wyżywienie. 

4. Miesięczna opłata ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, określonej w ust. 1 

i liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej 

formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chełmża. 

 

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

UZASADNIENIE  

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach 

wychowania przedszkolnego uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

To rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (tj. 5 godzin 

dziennie). Przepisy ustawy określają jednak, że opłata ta 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. 

W związku z planowanym wydłużeniem godzin funkcjonowania punktu 

przedszkolnego w Skąpem konieczne jest podjęcie uchwały określającej wysokość opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie. 

 

 

 

 


