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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 12 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r,. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 52 ust. 1 pkt 1), ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, 2445; z 2022 r., 
poz. 1116, 1692, 1730), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/374/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat 
za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r., poz. 3790), § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

"§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, 
o którym mowa w § 1. odpłatność wynosi 1,14 zł dla uczniow objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończą 6 lat." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 27 października 20217 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, 2445; z 2022 r., poz. 1116, 1692, 1730), Rada gminy określa 
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniow objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę 
przedszkolu publicznym. 

 Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika 
waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej 
wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (M. P. z 2022 r., poz. 613) ogłoszono wskaźnik waloryzacji 
maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, ktory wynosi 1,145 –                        
a co za tym idzie – od dnia 1 września 2022 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego, po waloryzacji, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 
w przedszkolu. 

 W oparciu o powyższe, Rada Gminy w świetle obowiązujących od dnia 1 września 2022 r.  przepisów 
prawa ma możliwość wprowadzenia zmian w Uchwałe Nr XLIV/374/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego 
organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r., poz. 3790) ustalając, 
w związku z waloryzacją, odpłatność w maksymalnej wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym, przekraczającą wymiar 5 godzin dziennie. W związku 
z powyższym, uzasadniona jest zmiana niniejszej uchwały. 
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