
Projekt 
Uchwała Nr  ………………../2019 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia  …………… 2019 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018r. 
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Michałowice. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) a także art. 52 ust.1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada 
Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W § 2 Uchwały Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Michałowice  ust.1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Określa się, że wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym wymiar ustalony w § 1 dla dzieci w wieku do 5 latu uczęszczających do 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice wynosi 1 zł (jeden złoty) za każdą 
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.”  
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
  



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z  najnowszą zmianą przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

rady gmin są zobowiązane do poprawienia uchwał w sprawie wysokości opłat za wychowanie 
przedszkolne.  

W przepisach doprecyzowano bowiem, że opłata za wychowanie przedszkolne dotyczy 
„każdej  rozpoczętej godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym.” Opłata ta nie może przekraczać 1 zł. 

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza wymaganą zmianę do uchwały, którą Rada 
Gminy Michałowice przyjęła w 2018 r. Uchwalona zmiana będzie stosowana w nowym roku 
szkolnym.  


