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UCHWAŁA NR LII/620/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliczka
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę
Wieliczka przedszkola samorządowe, oddziały przedszkolne w samorządowych szkołach podstawowych,
w tym oddziały integracyjne oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego oraz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym
przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
2. Ustala się, że przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 8.00 –
13.00, a w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych pracujących na dwie
zmiany również w godzinach 12.00-17.00. W innych godzinach usługi świadczone przez przedszkola odbywają
się za odpłatnością.
§ 3. 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzone w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony w § 2 ust. 1 uchwały, obejmują:
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
2) zajęcia dydaktyczne, w tym w szczególności: zajęcia sportowe i relaksacyjne, zajęcia rozwijające
indywidualne umiejętności, zajęcia zabawowe, zajęcia taneczne i inne zajęcia tematyczne.
2. Ustala się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości:
1) 1,00 zł za każdą godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
2) 1,00 zł za każdą godzinę zajęć dydaktycznych.
3. Wysokość opłat podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)
4. Wprowadza się ulgi w opłatach wymienionych w ust. 2 w wysokości:
1) 100 % opłaty w przypadku korzystania z przedszkola przez ucznia posiadającego kartę imienną wydaną
w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/473/2013 Rady
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Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do
poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wieliczka i wprowadzenia Programu
„Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”,
2) 100 % opłaty w przypadku korzystania z przedszkola przez ucznia posiadającego orzeczenie
o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 4. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 3
ust. 2 i liczby godzin pobytu ucznia w przedszkolu ponad 5-cio godzinny dzienny czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz liczby dni pobytu ucznia w przedszkolu.
§ 5. Dla potrzeb rozliczeń za usługi świadczone przez przedszkole, czas pobytu ucznia w przedszkolu może
być rejestrowany z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 7. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XLV/599/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych
prowadzonych przez Gminę Wieliczka;
2) Uchwała Nr XLV/XXX/362/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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