
UCHWAŁA NR LXIV/477/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 3-4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) 
w związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. 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, Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap w § 1 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: 
„2. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, 
w czasie przekraczającym wymiar wskazany w ust. 1 wynosi 1,14 zł (słownie: jeden zł 14/100) za każdą 
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gołdap.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Hołdyński 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr  LXIV/477/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap 

 

Na podstawie art. 52 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) ogłoszono wskaźnik waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, który wynosi 1,145.  

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. 

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 i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 

podstawowej, w czasie przekraczającym ustalony przez radę wymiar zajęć, o którym mowa  

w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

W art. 52 ust. 4 zapisano, że 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.  

Na kanwie tej regulacji w dniu 10 czerwca 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 o finansowaniu zadań oświatowych oraz maksymalnej wysokości kwoty 

tej opłaty, po waloryzacji (M.P. z 2022 r. poz. 613), które ukazało się w Monitorze Polskim w dniu 21 czerwca 

2022 r.  
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