UCHWAŁA NR XLVII/620/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szklonego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym;
2. rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem.
§ 2. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest
organem prowadzącym, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie
przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
§ 3. Za korzystanie w wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szklonego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar,
o którym mowa w § 2, pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną godzinę zajęć.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/364/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat
5 w prowadzonych przez Gminę Lubicz przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących
w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 254)
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.
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Uzasadnienie
Z powodu wejścia w życie zapisów ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) zmieniła się podstawa prawna dotycząca określenia przez radę gminy
wysokości opłat pobieranych w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego za korzystanie
z wychowania przedszkolnego. Ponadto w art. 52 ust. 15 w.w. ustawy został doprecyzowany zapis, że
opłaty te mają charakter publicznoprawny. W związku z powyższym, należy podjąć nowa uchwałę, aby
dostosować prawo lokalne do zapisów ustawowych.
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