
UCHWAŁA NR XXI/275/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie czasowego zwolnienia z 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 oraz z opłat za wyżywienie w przedszkolach publicznych, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach publicznych i szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Lubicz w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
poz. 713),  art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 17, 278), art. 106 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.  U.  z 2019  r. poz.   
1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz art. 106 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w zw. z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu 
zadań oświatowych uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Lubicz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 marca.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 
z 2020r. poz. 410, 595, 642) zwalnia się rodziców: 

1) dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym: 

a) z opłaty, o której mowa w § 3 Uchwały Nr XLVII/620/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 
2018 roku 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, 

b) z opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych; 

2) dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Lubicz z opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych szkołach podstawowych. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 obowiązuje w okresie od dnia 16 marca 2020r. do dnia ustania 
czasowego ograniczenia funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Lubicz na terenie Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała pozwala na zwolnienie rodziców z opłat w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkół i publicznego przedszkola dla którego Gmina Lubicz jest organem prowadzącym.

Czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z ogłoszeniem pandemii trwa
nieprzerwalnie o dnia 16 marca 2020 roku. Na kontach szkół i przedszkola znajdują się środki finansowe
wpłacone przez rodziców, które przechodzą w zobowiązania wymagalne.

Zgromadzone środki finansowe będą rozliczone w poczet przyszłych należności z chwilą powrotu dzieci
do placówek lub będą przekazane w formie zwrotu rodzicom na konta po zakończeniu roku szkolnego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 

Id: A52EED80-EC53-47E1-A133-97E462F77D13. Uchwalony Strona 1




