
UCHWAŁA NR V/ 3xJ /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm,), oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 
z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski, 
zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, 
w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§2.1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski, 
wynosi 0,80 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym 
5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako 
iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pomnożony przez godziny pobytu 
dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1.
4. Odpłatność, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Traci moc Uchwała NR XII/64/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 czerwca 
2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone w publicznym 
przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Borek Wielkopolski.

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

Opracowała: 
Alicja Łopat

Romuald Nel ko

Rałlca Prawny



Uzasadnienie 
do

UCHWAŁY NR NRV/ 'j/J /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski

W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która 
reguluje między innymi kwestie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, konieczne 
jest podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauczania, wychowania 
i opieki uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę publicznych 
przedszkolach, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Prawo oświatowe. Wysokość pobieranej opłaty za każdą godzinę korzystania przez 
dziecko z usług przedszkola po czasie bezpłatnym wynosi 0,80 zł.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


