
UCHWAŁA NR XXV/210/2016 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych                   
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 14 ust. 5 pkt.1 i 
pkt. 2 oraz ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.2) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi 
uchwala: 
 
§ 1.1. W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dzieciom w wieku do lat 5 zapewnia się bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. 
2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określone są         
w statutach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 
§ 2.1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych w czasie przekraczającym wymiar wskazany w §1 wynosi 1,00 złoty                      
za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie                    
z przepisami ustawy o systemie oświaty. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.   
2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1                    
oraz liczby godzin w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.   
 
§ 3.1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, o której mowa w §2 podlega obniżeniu o 20% w przypadku, gdy dziecko 
posiada Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.3).  
2. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w §2 za dzieci objęte kształceniem 
specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność. 
3. Zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie o której mowa w § 2, udziela się na wniosek 
rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi 
przedszkola, szkoły podstawowej Kartę Dużej Rodziny lub oświadczenie, dane niezbędne                
do ustalenia uprawnienia do zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie. 

 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, poz. 1985. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 



§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                      
27 czerwca 2014 roku, w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Białobrzegi.  

 
        § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.  

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po   upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

    Przewodniczący  

     Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

    Marcin Osowski



Uzasadnienie 

 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                     

(Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.) wprowadzona ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, 

zawiera zmiany w zakresie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1985). Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o systemie oświaty zniesiono możliwość 

pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej 

placówce wychowania przedszkolnego. Jednocześnie znowelizowana ustawa o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła od 2017 roku subwencję oświatową                      

na dzieci w wieku 6 lat i powyżej, korzystających z wychowania przedszkolnego. 

Zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi uchwały w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku              

do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.  


