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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, z późn. zm.1)) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.2)) w związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (M. P. Dz. Urz. RP poz. 613) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/184/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez 
Gminę Świerczów zmienia się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1,10 zł za jedną godzinę 
zajęć.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116, 

poz. 1692 i poz. 1730. 
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Uzasadnienie 

W związku z publikacją w Monitorze Polskim w dniu 21 czerwca 2022 r. (poz. 613) Obwieszczenia 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji 
maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz 
maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji, zmienia się kwota opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego i wynosi 1,145 zł za 1 godzinę zajęć dzieci. Aktualnie obowiązująca opłata 
wynosi 1,00 zł i obowiązuje od 1 września 2013 r. (wprowadzono ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą ustawę z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty). Opłata jest wnoszona, jeżeli uczeń korzystający z wychowania przedszkolnego  
przekracza 5 godzinny wymiar zajęć dziennie. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie 
przedmiotowej uichwały.  

 

 

 

Przygotował: Iwona Wilczyńska 
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