Projekt nr 1
UCHWAŁA nr
RADY GMINY JEDLIŃSK
z dnia ………….2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 ze zm.) oraz art.13 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
w związku
z art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§1.1. Gmina Jedlińsk zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonych
publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, określają statuty odpowiednio
przedszkola lub szkoły.
3. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar
określony w ust. 1.
4. Opłata, o której mowa w ust.3 podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych.
§2. 1. W przypadku, gdy do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w
publicznej szkole podstawowej uczęszcza drugie dziecko, opłata wynosi połowę stawki określonej w
§ 1 ust. 3.
2. Zwalnia się całkowicie z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, rodziców (opiekunów prawnych) za
trzecie i kolejne dziecko w rodzinie objęte wychowaniem przedszkolnym w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych w szkołach podstawowych oraz za dzieci
objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/27/2013 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§5.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Urzędowym

Województwa

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), kompetencją Rady Gminy jest ustalenie opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę
publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.
Przy czym opłata ta nie może być wyższa niż 1 zł. Opłata ta będzie podlegała waloryzacji na zasadach
określonych w art. 52 ust. 4-7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Podobnie jak w poprzedniej uchwale, opłata za drugie dziecko wynosi 50% stawki, a za trzecie
kolejne dziecko opłata nie jest pobierana.

i

Przyjęty obecnie sposób naliczania wysokości opłat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka jest zgodny ze zmianą wynikającą z art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

