
PROJEKT 
UCHWAŁA NR  ……………...2020 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia …………………..2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II.14.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 
r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Jastrzębie-Zdrój 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 
13 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021, poz. 1930 z późn. zm.). 
 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala: 

 
§ 1. W uchwale nr II.14.2018 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.01.2018 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-
Zdrój (Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2.02.2018 poz. 768) wprowadza się 
następującą zmianę: 
§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
 

PREZYDENT MIASTA 
  /-/ Anna Hetman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
W dniu 21 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 613) dotyczące waloryzacji 1 zł pobieranej za 
pobyt dziecka do lat 5, przebywającego w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej.  
Działają w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 
(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1930 z późn. zm.) określa: 
w art. 52 ust. 1 pkt.1,  
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: 
1) publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe; 
ust. 3 
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, 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. 
ust 4-7  
Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, podlega waloryzacji. Waloryzacja 
dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której mowa w ust. 3, 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 ust. 5 lub 6. 
5.  
Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 
Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621) za rok kalendarzowy, 
w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz 
pierwszy - za rok 2013, wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 
przyjmuje się jako wskaźnik waloryzacji. 
6.  
Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 5, nie został spełniony, to wskaźnik waloryzacji ustala się jako 
iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co 
najmniej 1,1 w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia 
waloryzacja, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku waloryzacji dokonywanej 
po raz pierwszy, w okresie od roku 2013 do roku poprzedzającego termin waloryzacji. 
7.  
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym jest 
dokonywana waloryzacja, o której mowa w ust. 4, wysokość wskaźnika waloryzacji oraz maksymalną 
wysokość kwoty opłaty, o której mowa w ust. 1, po waloryzacji. 
W związku z powyższym, gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały dotyczącej pobierania opłaty 
za pobyt dziecka do lat 5, w wysokości 1,14 zł przebywającego w przedszkolu powyżej 5 godzin 
podstawy programowej. 
 

 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU 
                             /-/ Monika Dudacy 


