
Projekt 

UCHWAŁA Nr ……………/2022 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …………. 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystnie z wychowania przedszkolnego 

uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, 2445  z 2022 r., 

poz. 1116 ze zm.) – Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr 3/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystnie z wychowania przedszkolnego uczniów 

w  przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żabia Wola: 

zmienia sią § 2 ust 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów, do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Żabia Wola 

przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustala się 

opłatę w wysokości 1,14 zł  (słownie: jeden złoty czternaście groszy), za każdą rozpoczętą 

godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 

określony w § 1 ust. 1.” 

oraz 

dodaje się w § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, podlega waloryzacji. Waloryzacja 

dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, 

przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Kolejne waloryzacje 

wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była dokonywana 

ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. 

Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono 

wysokość wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z  art. 52 ust. 5 lub 6 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, 

2445 z 2022 r., poz. 1116 ze zm.).” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 



Uzasadnienie  

Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z art. 52 

ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t. j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1930, 2445, z 2022 r., poz. 1116 ze zm.). Przedłożony projekt uchwały Rady 

Gminy Żabia Wola o zmianie Uchwały Nr 3/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 

30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystnie z wychowania 

przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola wprowadza nową zwaloryzowaną 

stawkę 1zł 14gr za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów, do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Żabia 

Wola przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.     

                                                                                                           

 

 


