
Projekt

z dnia 05.02.2018r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

w przedszkolach publicznych 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach publicznych 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. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 
ucznia w przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 
o którym mowa w § 1.

2. Opłata, o której  mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia ucznia.

§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 przysługuje w przypadku, gdy:

1) więcej niż jeden uczeń z tej samej  rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 
publicznym - wówczas za jednego ucznia pobiera się opłatę w pełnej wysokości, a za każdego następnego - 
w wysokości 50%;

2) rodzina ucznia , który korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, posiada 
założoną Kartę Dużej Rodziny – wówczas pobiera się za każdego ucznia 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 ucznia korzystającego 
z wychowania przedszkolnego.

§ 4. Całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, przysługuje w przypadku, gdy:

1) rodzice/opiekunowie prawni ucznia korzystającego z wychowania przedszkolnego korzystają ze świadczeń 
pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) lub otrzymują pomoc ośrodka pomocy społecznej w zakresie 
refundacji opłat za posiłki dziecka w przedszkolu;

2) uczeń korzystający z wychowania przedszkolnego posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

§ 5. 1. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2 ust.1, udziela dyrektor 
przedszkola publicznego lub zespołu szkolno-przedszkolnego, w skład którego wchodzi przedszkole publiczne, 
na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, stanowi formę oświadczenia zawierającego dane niezbędne 
do ustalenia uprawnienia do częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2 ust.1.
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§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
z 2017 r., poz.2203) uchwały rady gminy podjęte przed 1 stycznia 2018 r. na podstawie art.14 ust.5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn.zm.), w brzmieniu
dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art.52 ust.1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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