
UCHWAŁA NR IX/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin 

oraz określenia warunków zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), w związku z art. 13 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. 
poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz  z 2018 r. poz. 2245) 
Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gogolin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze  5 godzin 
dziennie od poniedziałku do piątku.

§ 2. Za świadczenie nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach 
podstawowych przekraczające wymiar godzin określony w § 1 pobiera się opłatę w wysokości  1 złoty za każdą 
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 3. 1. Rodzice, prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, mogą ubiegać się 
o całkowite zwolnienie z opłat określonych w § 2 w przypadku, gdy:

1) dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;

2) do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego uczęszcza troje i więcej dzieci z danej rodziny,  to zwolnienie 
przysługuje na trzecie i kolejne dziecko;

3) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;

4) rodzina dotknięta została skutkami klęski żywiołowej.

2. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Burmistrz Gogolina na wniosek rodzica, opiekuna, osoby 
sprawującej pieczę zastępczą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach  
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia 
warunków zwolnienia z opłat opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2018 r., poz. 964).
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Gogolinie

Piotr Czok

Id: 85DAEF2E-EBD2-41DA-BEBE-CEF94E094856. Podpisany Strona 2




