
UCHWAŁA NR XLIII/393/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonym przez Miasto i Gminę Bierutów przedszkolu oraz 

oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

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 ze zm.) oraz art.52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. Miasto i Gmina Bierutów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonym przez 
Miasto i Gminę Bierutów publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych (Szkoła Podstawowa w Wabienicach oraz Szkoła Podstawowa w Zbytowej) uczniom objętym 
wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w wymiarze 5 godzin dziennie, przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

§ 2. Poza czasem wymienionym w § 1, korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu 
oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych jest odpłatne.

§ 3. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin 
dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu bądź oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty  ustalona jest jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, o której mowa w  § 3.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w publicznym przedszkolu 
i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.                                                                                                                                                                       

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 8. Traci moc uchwała nr  XXVII/227/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu 
Miejskim w Bierutowie prowadzonym przez Gminę Bierutów.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

1. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w

którym kończą 6 lat mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5

godzin dziennie, z przeznaczeniem na realizację podstawy programowej. Natomiast wysokość

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin

dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.

2. Zgodnie z art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – opłaty za korzystanie z

wychowania przedszkolnego i wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o

charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za

wyżywienie w publicznych przedszkolach stanowiły świadczenia pieniężne wynikające ze

stosunków cywilnoprawnych, natomiast obecnie są już to świadczenia pieniężne będące

przedmiotem stosunków publicznoprawnych. W powyższej sprawie stanowisko zajęło

Ministerstwo Edukacji Narodowej, które dnia 1 marca 2018 r wyjaśnia, że: „W związku z

jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym a nie cywilnoprawnym

charakterze przedmiotowych opłat, tym bardziej nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów

przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami w tym zakresie, określających

wysokość i zasady wnoszenia opłat.

3. Proponowane zapisy Uchwały spowodują zmianę formy rozliczeń opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego i wyżywienia.

4. Podjęcie uchwały nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla budżetu Miasta i

Gminy Bierutów.

5. W związku z tym, że procedowana uchwała nie wywołuje skutków finansowych, nie wskazuje

się źródeł jej finansowania.
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