Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Miasta Jaworzna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.), w związku 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) po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, prowadzone
przez Gminę Miasta Jaworzna, zwane dalej przedszkolami, zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
§2
Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym
bezpłatny wymiar zajęć w przedszkolach, o którym mowa w § 1, pobiera się opłatę w wysokości 1 zł
(jeden złoty) za każdą rozpoczęta godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
§3
Traci moc Uchwała Nr XLII/591/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 4278).
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§5
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) rada gminy 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 czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący
bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu.
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw wprowadza od 1 września 2019 r. zmianę zapisu art. 52 ust. 3 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym ww. opłata nie może być wyższa niż 1,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Jaworzno, 27 maja 2019 r.

Opracowała: Irena Wojtanowicz-Stadler – naczelnik Wydziału Edukacji
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