
Uchwała Nr XXXVII/12/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 lutego 2017 roku 

 
 
w sprawie:  określenia dla dzieci w wieku do  lat 5 czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym 

nauczaniem, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach. 

 

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

(tj. Dz. U. z 2016r. poz.446 z późń.zm), art. 14 ust 5, w związku z art. 5 ust 5, art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1pkt 2 

oraz ust 2 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2016r. poz. 1943 z póżn.zm)  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Publiczne przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§2 

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu ustala się opłatę w 

wysokości 1 zł ( słownie: jeden złoty) za każda godzinę nauczania, wychowania i opieki w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, określony w §1. 

§3 

1. Opłata, o której mowa w §2  podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie 

oświaty. 

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

 

§4 

Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia przedszkolne w  publicznym przedszkolu, ustalana jest jako 

iloczyn stawki, określonej w §2,  liczby godzin pobytu dziecka ponad czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz liczby dni pracy  publicznego przedszkola w danym miesiącu. 

 

 

 



§5 

Zakres świadczeń udzielanych przez publiczne przedszkole, dzienny czas pobytu dziecka w publicznym 

przedszkolu oraz odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego, określi umowa zawarta 

pomiędzy publicznym przedszkolem a rodzicem dziecka. 

 

§6 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§7 

1. Traci moc Uchwała Nr LIX/40/2014Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie 

określenia czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za 

świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieka 

w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzonych przez 

gminę Kosakowo.  

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego 

3. Uchwała obowiązuje z mocą prawna od 01 stycznia 2017r.



Uzasadnienie 
 

Ustawa z dnia 01 grudnia 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 1985)  o zmianie ustawy o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,    artykułem 2 

pkt 1, wprowadziła zmiany w art. 14 ust 5 pkt 1 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ). Zmiana polegała na  tym, iż od 1 stycznia 2017r. organy 

prowadzące publiczne placówki wychowania przedszkolnego pozbawiono możliwości 

pobierania opłat za pobyt w placówce dziecka w wieku 6 lat. 

Zwolnienie dzieci 6 letnich z opłat związane jest z wprowadzeniem dla nich  subwencji w 2017 

r. W  związku z powyższym rady gmin zostały zobligowane do podjęcia stosownych uchwał. 

 

 

 


