
UCHWAŁA NR XIX/197/2020 
RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

i Gmina Szamotuły 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 52 ust. 1 – 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17, 278) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje: 

§ 1. Zapisy uchwały stosuje się do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły, 
zwanych dalej „przedszkolami”.  

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Szamotuły zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie obejmujące realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego. 

§ 3. 1.  Od dnia 1 września 2020 r. ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie 
z przedszkola dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 
6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.  

2. Miesięczna opłata za korzystanie z przedszkola stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa 
w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

3. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4 – 6 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych. 

4. Opłata za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega obniżeniu o 50% za trzecie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie. 

5. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 wobec dziecka objętego kształceniem 
specjalnym, u którego orzeczono niepełnosprawność. 

6. Zniżek,  o których mowa w ust. 4 i 5 udziela dyrektor przedszkola na wniosek rodzica (prawnego opiekuna), 
który zobowiązany jest załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające prawo do uzyskania zniżki. 

7. Opłata za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia 
dziecka. 

§ 4. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły  nr XXXVII/456/13 z dnia 
9 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Szamotuły 

 
 

Marian Płachecki 
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Uzasadnienie

Uchwała niniejsza reguluje kwestię kosztów utrzymania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w godzinach przekraczających obowiązkowy wymiar wynikający z realizacji obowiązkowej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.

Celem wprowadzenia uchwały jest racjonalizacja kosztów prowadzenia opieki przedszkolnej ponoszonych
przez Miasto i Gminę Szamotuły.
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