
Projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY GMINY FIRLEJ 

z dnia… 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Firlej. 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 52 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1930) Rada Gminy Firlej uchwala co następuje: 

§ 1.  Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola, oddziały 

przedszkolne, prowadzone przez Gminę Firlej są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2.  Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym. 

§ 3. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 

ust. 4-6  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

§ 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy dzieci korzystających z wychowania 

przedszkolnego, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część 

oświatowej subwencji ogólnej.   

 § 5. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej ponad 5 godzin dziennie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Firlej. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Firlej oraz w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 


