
Projekt 

Uchwała nr XXXVII/248/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 25 maja 2022 roku 

 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z przedszkola i wychowania przedszkolnego 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo dzieci pochodzenia 

ukraińskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.1) art. 52 ust.2 ustawy z dnia 27 

października 2017 roku o finansowaniu zadań oświaty (Dz.U z 2021r.poz.1930ze zm. 2) oraz 

art. 12 ust. 4,5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz. 583 ze zm.3) Rada 

Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§ 1.Zwalnia się z opłat za korzystanie z przedszkola oraz wychowania przedszkolnego dzieci, 

obywateli Ukrainy przebywających od dnia 24 lutego 2022r., na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

określonych w uchwale NR XXXII/185/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 

2018 roku.  

§ 2. Zwolnienie o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 roku przez okres 18 

miesięcy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 
1 Dz.U. z 2022 r., poz. 583. 
2 Dz.U. z 2021 r., poz. 2445. 
3 Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 
2022 r., poz. 930. 



 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały NR XXXVII/248/2022 Rady Gminy Bądkowo 

 Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1930) Rada gminy może określić warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 wymienionej ustawy. Do przedszkola 

uczęszcza 1 dziecko z Ukrainy, rodzice, opiekunowie nie posiadają środków na dokonanie 

opłat.  


