PROJEKT

UCHWAŁA NR ……………...2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia …………………..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 2017 r. poz. 1875), art. 13 ust.1 pkt 2, ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 pkt. 1), ust 2-3
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017, poz. 2203).
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
§1
1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach w Jastrzębiu-Zdroju są realizowane
w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach określonych w statucie przedszkola.
2. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar
zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dla dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje zajęć religii i kosztów wyżywienia.
4. Z opłaty, o której mowa w ust. 2 zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§3
Traci moc uchwała Nr III.12.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r., poz. 1452) oraz uchwała zmieniająca Nr. XIV.173.2016 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.,
poz. 7253).
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

UZASADNIENIE

Wejście w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2017, poz. 2203) określa:
W art. 52 ust. 1 pkt.1, ust. 2-3
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;
2. Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których
mowa w ust. 1.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
W związku z powyższym, gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały dotyczącej pobierania
opłaty za pobyt dziecka do lat 5, przebywającego w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy
programowej oraz dostosowanie prawa miejscowego do obowiązujących aktów prawa.

