Projekt
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
punktach przedszkolnych oraz określenia warunków zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolach, należy przez to
rozumieć również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne.
§ 2. Wychowanie przedszkolne realizowane przez przedszkola dla dzieci do lat 5 prowadzone przez Gminę
Dukla w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez właściwego ministra w
odrębnych przepisach, w wymiarze 5 godzin dziennie oraz w zakresie nauczania religii, prowadzone jest
bezpłatnie.
§ 3. 1. Ustala opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wielu do lat 5 realizowane przez
przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa § 2, za każdą rozpoczętą godzinę realizacji
tych zajęć w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
2. Określa rodzaj zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dostosowany do wieku, potrzeb i
możliwości dzieci, realizowanych w zakresie przekraczającym podstawę programową:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze o inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich
potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
5) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i konkursach,
6) prowadzenie zajęć czytelniczo-literackich.
3. Rodzice, przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w tej
placówce.
4. Zmiany deklarowanego dziennego pobytu dziecka w przedszkolu można dokonać w każdym czasie, ze
skutkiem od następnego miesiąca.
5. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b - 5c
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 4. 1. Miesięczna odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust 2 za
jedno dziecko jest iloczynem zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza
czasem przewidzianym na realizację bezpłatnych programów wychowania przedszkolnego określonym w § 2 i
stawki za godzinę usług określonych w § 3 ust. 1 oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
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2. Za opiekę nad dzieckiem ponad ustaloną w umowie dzienną liczbę godzin dolicza się opłatę za każdą
rozpoczętą godzinę zwiększonego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 1,00 zł.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w § 3 ust. 1, podlega
proporcjonalnemu zwrotowi w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następnym, jest zmniejszana o kwotę
wynikającą z iloczynu stawki za jedną godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach miesiąc
wcześniej.
4. Opłatę należy wpłacić w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w kasie lub na rachunek bankowy jednostki
prowadzącej przedszkole.
§ 5. Określa, że trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych) uczęszczające
do przedszkola, zwolnione jest z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 7. Traci moc uchwała Nr LXI357/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za
świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr
129, poz. 2621).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

Id: E10FB27D-1CAE-4055-BD42-DE3B1F2F0E1E. Projekt

Strona 2

UZASADNIENIE
9 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Gminy otrzymają na dzieci 6-letnie
realizujące edukację przedszkolną subwencję oświatową, której wysokość ustali minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania.
W art. 2 w/w ustawy zmieniono art 14 ust 5 pkt. 1 w ustawie o systemie oświaty. Kompetencją rady jest
określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5.
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