
UCHWAŁA NR VII/68/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                     

w publicznych  przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Poniec.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ) oraz art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ) Rada Miejska w Poniecu uchwala , co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola prowadzone przez 

Gminę Poniec, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę.  

 

§ 2. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie na poziomie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 

pobytu dziecka w przedszkolu . 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

 

§ 4.Traci moc Uchwała Nr XXXI/251/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 stycznia 2018 r.                     

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 1480). 

 

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2019 r.  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

w sprawie:  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w    

                      publicznych  przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Poniec.  

 

 

Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 ) Ustawodawca w art. 44 

wprowadził zmiany do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                  

i zmienił przepisy prawa dotyczące pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, co powoduje 

konieczność podjęcia nowych regulacji.  

Zmieniono zapis ”za godzinę zajęć” na „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania 

przedszkolnego”. Powyższa regulacja zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r. 

 

 


