
UCHWAŁA NR  461/2014
RADY  MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego
w  prowadzonym przez  Gminę  i  Miasto  Jastrowie  przedszkolu  publicznym  w czasie
przekraczającym  wymiar zajęć.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  i  art.40  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013r.  poz.594,   poz.1318;  z  2014r.  poz.  379)
oraz art.6 ust.1 pkt 2, art.14 ust.5 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty  (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  256,  poz.2572,  Nr  273  poz.2703,  Nr  281  poz.2781;
z 2005r. 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 2007r. 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  2008r.  Nr  70  poz.416,  Nr  145  poz.917,  Nr  216  poz.1370;
z  2009r.  Nr  6  poz.33,  Nr  31  poz.206,  Nr  145  poz.917;  z  2009r.  Nr  56  poz.458,
Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1705; z 2010r. Nr 44 poz.250, Nr 54 poz.320, Nr 127 poz.857,
Nr 148 poz.991; z 2011r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz.654, Nr 139 poz.814, Nr 149 poz.887,
Nr 205 poz.1206; z 2012r. poz.941, poz.979; z 2013r. poz.87, poz.827, poz.1317, poz.1650;
z 2014r. poz.7, poz.290, poz.538, poz.598, poz.642) - 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1.  Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Jastrowie  realizuje  program  wychowania  przedszkolnego,  uwzględniając  podstawę
programową  wychowania  przedszkolnego  określoną  w  odrębnych  przepisach  i  zapewnia
bezpłatne  nauczanie,  wychowanie  i  opiekę  w  czasie  5  godzin  dziennie  przez  pięć  dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 2.  1. Za świadczenia nauczania,  wychowania i opieki  w czasie przekraczającym
wymiar godzin, o którym mowa w § 1, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą
godzinę  korzystania dziecka  z zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1  stanowi
iloczyn opłaty wskazanej  w ust. 1 i liczby  godzin korzystania z tych świadczeń w  danym
miesiącu.

3.  Opłata  podlegać  będzie  waloryzacji  na  zasadach  określonych  w ustawie  z  dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4.  Ustala  się,  że  waloryzowana  opłata  pobierana  będzie  w  kwocie  równej
maksymalnej  wysokości  kwoty  opłaty  ogłoszonej  w  sposób  określony  w art.  14  ust.  5e
ustawy.

5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§  3.  W  przypadku  równoczesnego  uczęszczania  do  przedszkola  przez  dwoje
lub więcej dzieci z jednej rodziny opłatę miesięczną określoną w § 2 ust.1 obniża się o 50%
w przypadku drugiego dziecka oraz zwalnia się z opłaty trzecie  i każde kolejne dziecko.



§ 4.1. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
1)  dzieci  objęte  wczesnym  wspomaganiem  rozwoju  lub  z  orzeczeniem  o  potrzebie

kształcenia specjalnego,
2) dzieci z rodziny zastępczej.

2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest przedłożenie
opinii  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  albo  orzeczenia  o  potrzebie
kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 50/2011 Rady  Miejskiej w Jastrowiu  z dnia  30 czerwca
2011r.  w  sprawie  opłaty  za  dodatkową  usługę  świadczoną  w  przedszkolach  publicznych
prowadzonych  przez Gminę i Miasto Jastrowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE

do  uchwały Nr 461/2014  Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie
określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego
w  prowadzonym  przez  Gminę  i  Miasto  Jastrowie  przedszkolu  publicznym  w  czasie
przekraczającym  wymiar zajęć.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013r.
o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2013r.
poz.  827)  zachodzi  konieczność  zmiany uchwały  Rady Miejskiej  w Jastrowiu  w sprawie
opłaty za dodatkową usługę świadczoną w  przedszkolach publicznych prowadzonych   przez
Gminę i Miasto Jastrowie. Ustawodawca określił termin dokonania tej zmiany do 31 sierpnia
2014 roku,  jednocześnie  obniżając  na  mocy powyższej  ustawy od 1  września  2013 roku
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu do maksymalnej kwoty 1 zł za godzinę.
Ustawodawca  upoważnił  radę  gminy  do  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie
z  wychowania  przedszkolnego  w  prowadzonych  przez  gminę   przedszkolu  publicznym
w  czasie  przekraczającym  wymiar  zajęć  niezbędny  do  realizacji  programu  wychowania
przedszkolnego  oraz  ewentualnego  określenia  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę
zajęć. 
W  celu  wsparcia   rodziny  wielodzietnych  oraz  odciążenie  budżetu  rodziny  z  tytułu
korzystania z wychowania przedszkolnego  przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny
opłatę  miesięczną  proponuje  się  obniżyć  o  50%  w  przypadku  drugiego  dziecka
oraz zwolnienia z opłaty trzecie  i każde kolejne dziecko.

Uchwała przewiduje także możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za korzystanie
z  wychowania  przedszkolnego  dzieci  objętych  wczesnym  wspomaganiem  rozwoju
lub kształceniem specjalnym oraz dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Mając na uwadze przepis art.  14 ust.  5 i 5a w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw należy
dostosować uchwałę Rady Miejskiej w Jastrowiu określającą opłaty za świadczenia udzielane
przez  przedszkole  publiczne,  dla  którego  organem  prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto
Jastrowie  do obowiązujących przepisów.  Zakres zmian uzasadnia podjęcie nowej uchwały.

Uchwała  określa  wysokość  opłaty  za  świadczenia  przedszkola  publicznego
na poziomie maksymalnej  opłaty ustalonej przez ustawodawcę. W uchwale zawarty został
także  przepis  dopuszczający  zmianę  wysokości  opłaty  poprzez  jej  waloryzację  w sposób
określony w ustawie oraz, że waloryzowana opłata będzie równa maksymalnej opłacie, której
wysokość ogłaszać będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej  "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku,
w którym będzie dokonywana waloryzacja (art. 14 ust. 5e ustawy o systemie oświaty).
Stosownie  do  przepisów  ustawy,  jako  rekompensatę  utraconych  dochodów,
od 1 września 2013 r.  Gmina i  Miasto Jastrowie  otrzymuje  na ten cel  dotację  z budżetu
państwa.  Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.


