Projekt
z dnia 19 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków
zwolnienia z tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn.
zm.1)) i art. 6 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 6,5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Miasto
Golub-Dobrzyń przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, wynosi 1,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń Przedszkola.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty
wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar, o którym mowa w § 1.
§ 3. Opłaty, o której mowa w § 2 obniża się o 25% w przypadku uczęszczania i korzystania ze świadczeń przedszkolnych
drugiego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny oraz dzieci przyjmowanych do przedszkola na podstawie orzeczenia Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, stwierdzającej niepełnosprawność dziecka uczęszczającego do przedszkola
§ 4. Opłata wskazana w § 2 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 ust. 5b ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) w wysokości i terminie wynikającym z tego przepisu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIX/261/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń przedszkolu publicznym (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 1334).
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2016, poz.1579);
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2016, poz.1954, poz. 1985, poz.2169).
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, przedmiotowy projekt uchwały określa zmiany w zakresie odpłatności za świadczenia
dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.
Zmiana ustawy o systemie oświaty uchwalona przez Sejm RP w dniu 1 grudnia 2016r. wprowadziła
zmianę w art. 14 ust. 5 :
„określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
prowadzonych przez gminę przedszkoli”;
Dotychczasowy zapis brzmiał:
„określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę
przeszkoli”.
Zmiana ta jest podyktowana tym, że od 1 stycznia 2017 roku dzieci 6 – letnie objęte będą subwencją
oświatową.
Zakłada się, że w tym roku Gmina otrzyma na sześciolatka w przedszkolu średnio 4 089 zł subwencji
oświatowej (wg. Szacunku MEN), a za dzieci w wieku do lat 5, gmina otrzyma dotację celową w
wysokości 1 338 zł na każde dziecko.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia w dniu 10 stycznia 2017r.
Uchwała powinna obowiązywać od 01 stycznia 2017 r. gdyż od 1 stycznia 2017r. Gmina Miasto GolubDobrzyń otrzyma subwencję oświatową na każde dziecko 6-letnie.

Sporządziła : A. Nowak

Id: 16FEEB45-AAE7-4BAC-884A-1AF857EB8DA0. Projekt

Strona 1

