
UCHWAŁA NR XLV/440/2022 
RADY GMINY NIEMCE 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 1005 i 1079), w związku z art. 52 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, 2445, z 2022 r. poz. 1116, 1692 i 1730) oraz w związku 
z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 613) - Rada 
Gminy Niemce uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/43/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Niemce, § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, 
w czasie przekraczającym wymiar określony w §1, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, oraz 
innej formie wychowania przedszkolnego.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce 

 
 

Marek Podstawka 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Rada gminy 
określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym 
przez gminę publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz 
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, jednocześnie wysokość tej opłaty podlega 
waloryzacji poprzez ogłoszenie jej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Minister Edukacji i Nauki obwieszczeniem z dnia 10 czerwca 2022 r. (Monitor Polski z 21 czerwca 
2022 r. poz. 613) określił wysokość wskaźnika waloryzacji maksymalnej opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz maksymalną wysokość kwoty tej opłaty po waloryzacji. Zgodnie z ww. 
obwieszczeniem maksymalna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego po waloryzacji 
wynosi 1,14 zł. W związku z powyższym w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zwiększyć 
dotychczas obowiązującą opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych 
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce o 0,14 zł od dnia 1 stycznia 
2023 roku. 

Szacowany miesięczny wzrost dochodów budżetu gminy Niemce z tytułu powyższej zmiany wyniesie 
około 1 600,00 zł w miesiącach: styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień. W miesiącach wakacyjnych: 
lipiec-sierpień wzrost będzie znacznie niższy w związku z ograniczoną pracą przedszkoli ze względu na 
sezon urlopowy. 

Mając na uwadze powyższe -  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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