
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017
RADY MIEJSKIEJ LWÓWEK

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego 

prowadzone przez gminę Lwówek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. W prowadzonych przez gminę Lwówek publicznych przedszkolach i publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ustawy o systemie oświaty, zwanych dalej placówkami, 
w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, przez pięć dni w tygodniu.

2. Wykaz godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1, ustalony jest dla 
każdej z placówek odrębną uchwałą rady pedagogicznej danej placówki.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 podana jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy 
ogłoszeń danej placówki.

§ 2. 1. Opłacie podlegają świadczenia dla dzieci w wieku do lat 5 włącznie, realizowane w placówkach, 
w godzinach ich działania, poza czasem określonym w uchwałach, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć 
z dzieckiem w placówce.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustalona jest jako 
iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby 
godzin pobytu dziecka w placówce ponad 5 godzin dziennie oraz liczby dni pobytu dziecka w placówce.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3 jest obowiązkowa i musi być uiszczona z góry do 15 dnia każdego miesiąca, 
którego opłata dotyczy.

5. W przypadku nieobecności dziecka w placówce opłata, o której mowa w ust. 3, podlega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji 
w miesiącu poprzednim.

6. Czas pobytu dziecka w placówce, zakres świadczeń, o których mowa w ust 1 oraz zasady odpłatności za te 
świadczenia określi umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami (opiekunami 
prawnymi) dziecka.

7. Opłata o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr L/356/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 
26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i publiczne inne formy wychowania 
przedszkolnego prowadzone przez gminę Lwówek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/173/2017 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 23 lutego 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku gminy otrzymywać będą subwencję na dzieci 6-cio letnie w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych. Nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) zwalnia się rodziców tych dzieci z obowiązku wnoszenia
opłat za godziny realizowane ponad podstawę programową.

Ponieważ poprzednia uchwała oparta była na podstawie prawnej zmienionej we wspomnianej wyżej
nowelizacji, koniecznym było dostosowanie niniejszej uchwały do aktualnego stanu prawnego.

Biorąc pod uwagę powyższe uważa się przyjęcie uchwały za zasadne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz 
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