
UCHWAŁA NR XLVI/394/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Rudnik 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 8 ust. 15, art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. 
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 
art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w związku z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.), 

Rada Gminy w Rudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik przez 
uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 5 bezpłatnych godzin dziennie, w wysokości 1,14 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Rudnik. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 4. Uchwałę ogłasza się  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Wychowanie przedszkolne w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik, jest 
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 
dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego przekraczającą ten wymiar, Gmina Rudnik pobiera 
opłatę, która podlega waloryzacji. 

W dniu 10.6.2022 r. zostało wydane przez MEiN obwieszczenie 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), w którym postanowiono, że: 

1) wskaźnik 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, 
wynosi 1,145; 

2) od dnia 1 września 2022 r. maksymalna wysokość kwoty 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, po waloryzacji, wynosi 1,14 zł. 

W oparciu o treść obwieszczenia gminy mogą pobierać wyższe opłaty za wychowanie przedszkolne, 
o wskaźnik waloryzacji. 
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