
UCHWAŁA NR VIII/056/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach 

oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.1)) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 9 i 11 ustawy z 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203 ze zm.2)) w związku z 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 poz. 2245 ze zm.3)) Rada Miasta i Gminy uchwala: 

§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, prowadzone 
przez Gminę Białobrzegi zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na 
zasadach określonych w statucie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. 

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ustala 
się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej, zwaną dalej „opłatą”. 

2.  Opłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Białobrzegi przedszkolu 
publicznym lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 1 i 
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ponad 5 godzin 
dziennie oraz dni pobytu dziecka odpowiednio w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
o której mowa w §2 podlega częściowemu zwolnieniu w wysokości 20% w przypadku, gdy dziecko posiada Kartę 
Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

2.  Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w §2 za dzieci objęte kształceniem specjalnym lub 
dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność. 

3.  Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2, udziela się na wniosek rodzica lub 
prawnego opiekuna dziecka, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły podstawowej 
w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

4.  Do udzielania zwolnień z opłaty upoważnia się odpowiednio dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły, do 
której dziecko uczęszcza.

§ 5. Traci moc 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. 

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

1) T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 
2245 oraz z 2019 r. poz. 534, poz. 730 i poz. 761. 

2) Dz. U. z 2017 r. poz. 2203; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 
3) Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2432 oraz z 2019 r. poz. 534.
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§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z tym dniem utracił moc 
przepis art. 14 ustawy o systemie oświaty, dający radzie gminy upoważnienie do określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. Obecnie delegacja do podjęcia przez radę 
gminy uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym wynika z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana 
podstawy prawnej do podjęcia uchwały rady gminy powoduje konieczność podjęcia uchwały na nowej podstawie 
prawnej, chociażby zakres delegacji nie uległ zmianie. Jednocześnie ustawodawca na mocy art. 106 ust. 1 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych postanowił o czasowym zachowaniu w mocy uchwał podjętych przed dniem 
1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Dotychczasowe uchwały zachowują moc 
obowiązującą do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych. 
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