UCHWAŁA NR XIII/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez
uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1 pkt.1,2,3 i 9 ustawy
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
w związku z art. 13 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.
59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale mowa jest o „przedszkolu”, należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę
Kłodawa przedszkole oraz oddziały przedszkolne w prowadzonych przez Gminę Kłodawa szkołach
podstawowych.
§ 2.
1. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5 godzin
dziennie w zakresie obejmującym realizowanie programu wychowania przedszkolnego
uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa
ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3.
1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym
wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość opłat wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą
faktyczną godzinę pobytu w przedszkolu.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 4.
1. Opłata, o której mowa w § 3 ust 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia ucznia.
2. Opłata za wyżywienie ucznia kalkulowana jest oddzielnie w każdym przedszkolu, w wysokości
kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania
posiłków, przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr 455/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenie usług w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Kłodawa.
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§ 7.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/103/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 25 września 2019 r.

Zgodnie z art.52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), rada miejska określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym
ustalony przez Radę wymiar zajęć. Z uwagi na niejednoznaczne interpretacje wyrażenia „za godzinę
zajęć”, mocą art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2245), został
znowelizowany art. 52 ust 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zawarte w nim wyrazy „za
godzinę zajęć” zostały zastąpione wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania
przedszkolnego”. Uchwała zawiera uregulowania dostosowujące poprzednią uchwałę do zmienionego
stanu prawnego oraz zmienia wysokość opłat za świadczenie usług w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Kłodawa. Z tego względu podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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