Projekt
z dnia 13 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art.14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)Rada Miejska w Krapkowicach uchwala,
co następuje:
§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice zapewnia się pięć godzin bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w czasie od godziny 8:00 do godziny 13:00.
§ 2. 1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w prowadzonych przez
Gminę Krapkowice przedszkolach, która wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dzieckaw
przedszkolu, w czasie przepraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie, o którym
mowa w § 1.
2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 przyszługuje w przypadku, gdy:
1) więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu - wówczas
za jedno dziecko pobiera się opłatę w pełnej wysokości, a za każde następne - w wysokości 50%,
2) rodzina, której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, posiada założoną Krapkowicką
Kartę Rodziny – wówczas pobiera się za każde dziecko opłatę w wysokości 50%.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do częściowych zwolnień określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje
tylko jedno częściowe zwolnienie, wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych).
§ 4. Całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 przysługuje w przypadku, gdy rodzice ( prawni
opiekunowie) korzystają ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2013r. poz. 182) lub otrzymują pomoc ośrodka pomocy społecznej w zakresie
refundacji opłat za posiłki dziecka w przedszkolu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE
Zgodnie

z

ustawą

o

systemie

oświaty

przedszkola

prowadzą

bezpłatne

nauczanie

w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Ustalenie
bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenie wysokości opłaty za czas przekraczający
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a także zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia z
opłat, jest zadaniem gminy.
Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy ogranicza wysokość
pobieranej

opłaty

za

każdą

godzinę

korzystania

przez

dziecko

z usług przedszkola po czasie bezpłatnym, do kwoty nie wyższej niż 1,00 zł. Zadaniem organu prowadzącego
przedszkola jest ustanowienie wysokości opłat.
Ustawa o systemie oświaty dopuszcza ustalenie przez organ prowadzący zwolnienia rodzica (
opiekuna prawnego) w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Jednocześnie proponuje się wprowadzenie ulg wskazanych w uchwale.

Id: 1FC07CB2-F51C-4929-BC86-4EA110544706. Projekt

Strona 1

