UCHWAŁA NR XXIV/203/2018
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Miasto Radziejów
Na
podstawie
art. 52 ust. 1,
ust. 2
i ust. 3 ustawy
z dnia
27 października
2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 59, 949, 2203) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie
i opiekę
w wymiarze
5 godzin
dziennie
przez
5 dni
w tygodniu,
od poniedziałku do piątku.
§ 2. 1. Ustala się opłatę wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie
przekraczającym
wymiar
godzin,
o którym
mowa
w §1,
w wysokości
1 zł (jeden zł) za godzinę zajęć.
2. Z opłaty, o której mowa w ust. 1, zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/71/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. poz. 2695).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych
(obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.) w art. 52 zawiera delegację dla rady gminy do ustalenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dla którego jest organem
prowadzącym, w kwocie nieprzekraczającej 1 zł za godzinę zajęć ponad 5 godzinną podstawę
programową realizowaną nieodpłatnie oraz do określenia warunków zwolnień z opłaty. Nowa
regulacja, ustawowa przywołana wyżej, precyzuje wiek dzieci korzystających z wychowania
przedszkolnego, których rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ponoszenia opłaty
tj. do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Opłata,
o której mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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