
UCHWAŁA NR LIX/321/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 20 września 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Golina 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),  art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz art. 52 ust. 2, 3 i 9 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)  

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)  Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§1. W przedszkolach prowadzonych przez gminę Golina zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

 

§2. Poza czasem określonym w §1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne. 

 

§3. 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 godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

§4. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w §3 do kwoty 0,50 zł za drugie i następne 

dziecko w przypadku, gdy z przedszkola lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę 

Golina korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.  
 

§5. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której 

mowa w §3 i §4 oraz liczby godzin dziecka w przedszkolu ponad czas określony w §1, wskazanej 

przez rodziców (opiekunów prawnych) i liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym 

miesiącu. 
 

§6. Opłata, o której mowa §3 oraz §4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 
 

§7. Nie pobiera się opłaty, o której mowa §3 w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

 

§8. Traci moc uchwała nr XXIX/145/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 grudnia 2016 

r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci  

w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Golina. 

 

 §9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.  

 

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 

Wojciech Wojdyński


