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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty 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
Sędziejowice przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także
warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę
Sędziejowice zapewniają uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piatku, na zasadach określonych dla każdego oddziału
ramowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w §
1 niniejszej uchwały ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, zwaną dalej
"opłatą".
2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1 obniża się o 50%
w przypadku, gdy do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Sedziejowice uczęszcza rodzeństwo.
3. Częściowego zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na wniosek rodziców.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/198/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i idziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2016 r. poz. 5812 ).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Cieślak
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej”, jeżeli uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu
wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą. Ponieważ uchylono
przepisy ustawy o systemie oświaty rady gmin muszą podjąć uchwały na podstawie nowo obowiązujących
przepisów o finansowaniu zadań oświatowych i prawa oświatowego. Taką możliwość daje
art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że
uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu
dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 i 2
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy 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 uwzględnieniem art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy –
Prawo oświatowe, który stanowi, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin
dziennie. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 prawa oświatowego zadania i kompetencje organu prowadzącego,
określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 wykonuje rada gminy.
Ponadto, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy może określić
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Natomiast ust. 3 ww. artykułu stanowi, że
wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
Wójt Gminy
Jerzy Kotarski
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