
UCHWAŁA NR LXIII/503/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach  i publicznych oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Kościerzyna

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 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miasta 
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone 
przez Gminę Miejską Kościerzyna zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 
dziennie.

§ 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 
o którym mowa w § 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

§ 3. Traci moc uchwała nr LVI/420/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna zmieniona 
uchwałą nr XLIII/319/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zamiany uchwały nr 
LVI/420/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis

Id: 89BF8BF9-39A8-4C66-A95A-8697B1482583. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych konieczne jest
podjęcie nowej uchwały dotyczącej pobierania odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w czasie przekraczającym 5 godzinny bezpłatny wymiar godzin. Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobiera się za uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
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