
UCHWAŁA Nr ...………………...

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia …………….. 2022 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,  wychowania i  opieki
oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno
przedszkolach publicznych 

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, 1005 i 1079) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) oraz art. 52 ust 1 pkt 1,
ust. 2  i ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116, 1692 i 1730)  uchwala się co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  oraz  opłat  za  korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno przedszkolach publicznych
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3976 oraz z 2019 r. poz. 4427) § 2 otrzymuje
brzmienie: „§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  – w wysokości  1,14 zł  za każdą
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar,
o którym mowa w § 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 1116, 1079, 
1700, 1730 i 1383



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 z późn. zm.) przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie ustalonym przez organ prowadzący, jednakże nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

W myśl art. 52 ust 1 pkt 1 i ust. 3   ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.  U.  z 2021  r.  poz.  1930  z  późn.  zm.)  rada  gminy  określa  wysokość  opłaty  za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowanie przedszkolnym do końca
roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat,  w  prowadzonym  przez  gminę
publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust 1 pkt
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż
1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Zgodnie z art. 52 ust. 7
ustawy  o  finansowaniu  zadań  oświatowych  minister  właściwy  do  spraw  oświaty  i  wychowania
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie do końca
marca  roku,  w  którym  jest  dokonywana  waloryzacja,  wysokość  wskaźnika  waloryzacji  oraz
maksymalną wysokość kwoty opłaty, o której mowa w ust. 1, po waloryzacji. W Monitorze Polskim
z 2022 r. poz. 613 zostało ogłoszone Obwieszczenie 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,
w którym wskazuje, iż od 1 września 2022 r. maksymalna wysokość powyższej opłaty wynosi 1,14 zł.


