UCHWAŁA NR XXIX/239/18
RADY GMINY SOMONINO
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Somonino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późno zm.) oraz art. 52 ust. l pkt l, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Somonino zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie
przeznaczonym na realizację wychowania przedszkolnego.
2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa
w ust. l przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jest odpłatne.
3. Godziny, o których mowa w ust. l określane są w statutach placówek wychowania przedszkolnego.

§ 2. l. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § l ust, 2 wynosi 1 zł za
każdą dodatkową godzinę zajęć w placówce wychowania przedszkolnego. Opłata ta nie obejmuje kosztów
wyżywienia.
2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z odpłatnych świadczeń w placówkach wychowania
przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 i liczby godzin pobytu
dziecka w placówce wychowania przedszkolnego, ponad czas określony w § 1 ust. 1. udokumentowanych
w dzienniku zajęć przedszkolnych.

§ 3. Nie ponosi się opłaty, o której mowa w § 2 za godziny, w których dzieci biorą udział w realizacji
projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
§ 4. 1. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 za trzecie i kolejne dziecko z tej samej
rodziny.
2. Całkowite zwolnienie z opłat udziela się na wniosek rodzica/opiekuna dziecka, który przedstawia
dyrektorowi placówki wychowania przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia dane niezbędne do
ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX//159/17 Rady Gminy Somonino z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach oraz
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Somonino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1531)
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Pomorskiego.

14 dni od dnia publikacji w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/239/18
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 marca 2018 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uległy zmianie
regulacje dotyczące dotowania szkół i przedszkoli - ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady
gminy.
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