
Załącznik

do Zarządzenia Nr.0050.127.2014

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR      XLV/     /2014

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  świadczenia  w  przedszkolach  oraz  oddziałach

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Wyrzysk.

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379)  oraz  art. 14 ust. 5

pkt 1 w związku z art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U.  z  2004  r.  Nr 256,  poz.  2572,  Nr  273,  poz.  2703,  Nr  281,  poz.  2781,  z  2005  r:

Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,

Nr 249, poz.  2104,  z  2006 r:  Nr 144,  poz.  1043,  Nr 208,  poz.  1532,  Nr 227,  poz.  1658,

z 2007 r:  Nr  42,  poz.  273,  Nr  80,  poz.  542,  Nr  115,  poz.  791,  Nr  120,  poz.  818,

Nr 180, poz, 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,

poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr

157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,  z 2010 r: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.

857, Nr 148, poz. 991, z 2011 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814,

Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191,

1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811)  Rada Miejska w Wyrzysku

uchwala, co następuje:

§  1.  1.  Usługi  świadczone  w  przedszkolach  oraz  oddziałach  przedszkolnych  przy

szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wyrzysk  w zakresie  nauczania  i

wychowania  obejmującego  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego  określoną



przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedszkolnego w wymiarze 5

godzin dziennie są bezpłatne.

2.  Bezpłatne  wychowanie  przedszkolne  w  zakresie  podstawy  programowej

wychowania  przedszkolnego  realizowane  jest  w  godzinach  ustalonych  przez  dyrektora

przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dziecka  w wysokości

1,00  zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  korzystania  z  wychowania  przedszkolnego  w czasie

przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach określonych

w ustawie o systemie oświaty.

3. Odpłatność nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji  ustalana jest na podstawie stawki

godzinowej,  o  której  mowa  w  ust.  1  oraz  deklarowanej  przez  rodziców  (opiekunów

prawnych)  liczby godzin pobytu  dziecka w przedszkolu lub oddziale  przedszkolnym przy

szkole podstawowej ponad czas realizacji podstawy programowej.

§  3.  Zakres  korzystania  ze  świadczeń  wychowania  przedszkolnego  oraz  sposób  i

termin  pobierania  opłat,  określa  umowa  zawarta  pomiędzy  dyrektorem  przedszkola  lub

oddziału  przedszkolnego  przy  szkole  podstawowej  a rodzicami  (opiekunami  prawnymi)

dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§  5.  Traci  moc  Uchwała  Nr  XX/185/2012  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia

29 czerwca  2012  roku  w sprawie  ustalenia  opłaty  za  świadczenia  w  przedszkolach,  dla

których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk.

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

Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  i  ma  zastosowanie  do  opłat  wnoszonych  od

dnia 1 września 2014 r.



U z a s a d n i e n i e 

do Uchwały Nr XLV/     /2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie  ustalenia  opłaty  za  świadczenia  w  przedszkolach  lub  oddziałach

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Wyrzysk.

Zgodnie  z  art.  14  ust.  5   ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę

przedszkoli publicznych ustala rada gminy. Przy ustalaniu opłat należy stosować art. 6 ust. 2,

który stanowi, że publiczne przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

w  czasie  nie  krótszym,  niż  5  godzin  na  realizację  podstawy  programowej  wychowania

przedszkolnego. 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r.

poz.  827)  wprowadziła  z dniem  1 września  2013 roku,  ograniczenie  wysokości  opłaty  za

korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  poza  podstawą  programową,  do  1,00  zł  za

godzinę. 

W celu dostosowania prawa miejscowego do ustawowych wytycznych należy podjąć

nową uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach

lub  oddziałach  przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę

Wyrzysk.

W sytuacji  kiedy z dniem 1 września  2013 roku,  nastąpiło  ograniczenie  wysokości

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową, do 1,00 zł za

godzinę,  proponuje  się  utrzymanie  powyższej  stawki  oraz  wymiaru  realizacji  bezpłatnej

podstawy programowej (5 godzin dziennie).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.


