UCHWALA NR 153IXXIV/2017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie

okreslenia wysokosci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do tat 5 w pubJicznym przedszkotu prowadzonym przez
Gmin~ Nowe Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie
gminnym (Dz. U. 2016r. poz. 446 z poin. zm.) w zwi,!zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 z p6Zn. zm.) uchwala siy,
co nastypuje:
§1
1. W przedszkolu publicznym, dla ktorego organem prowadz'!cym jest Gmina Nowe Miasto,
dzieciom w wieku do lat 5 zapewnia siy bezplatne nauczanie, wychowanie i opieky
w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizacjy podstawy programowej.
2. Godziny, w ktorych odbywa siy bezplatne nauczanie, wychowanie i opieka, okresla statut
przedszkola.
§2
1. Oplata za swiadczenia udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczaj'!cym 5 godzin
dziennie wynosi 1,00 zloty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu. K wota ta podlega
waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy 0 systemie oswiaty. Oplata nie obejmuje kosztow
wyzywienia.
2. Oplaty miesiyczn,! ustala siy na podstawie stawki godzinowej okreslonej w ust. 1 oraz
liczby godzin w czasie ktorych dziecko korzystalo ze swiadczen przedszkola ponad
wymiar zajyc realizowanych bezplatnie.
§3
1. Ustala siy calkowite zwolnienie z oplaty, 0 ktorej mowa w §2 ust. 1 za dzieci objyte
ksztalceniem specjalnym lub dzieci, u ktorych orzeczono niepelnosprawnosc.
2. Do udzielenia zwolnienia 0 ktorym mowa w ust. 1 upowaZnia siy Dyrektora Przedszkola.
§4
Zasady korzystania z uslug przedszkola, w tym terminy i zasady wnoszenia oplat, 0 ktorych
mowa w §2 okresla umowa cywilnoprawna zawarta pomiydzy Dyrektorem Przedszkola a
rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, z uwzglydnieniem zasad okreslonych w niniejszej
uchwale.

§5
Traci moe Uchwala Nr 84IXIII2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 21 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia oplat za swiadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez Gminy Nowe Miasto.

§6
Wykonanie uchwaly powierza siy W ojtowi Gminy Nowe Miasto.
§7
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
do uchwaly Nr 1531XX1V/2017 Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 27 lutego 2017 roku

Ustawa 0 zmIame ustawy 0 dochodach jednostek samorz'!-du terytorialnego oraz
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 2016r. poz. 1985) wprowadzila zmiany w ustawie z dnia
7 wrzeSnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943) poprzez wprowadzenie
nowego brzmienia art. 14 ust. 5 pkt 1), zgodnie z kt6rym rada gminy okreSla wysokosc oplat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez
gmin~ publicznych przedszkolach.
Od 1 stycznia 2017 roku nie pobiera si~ oplaty za dzieci 6-letnie w przedszkolach. Zmiana ta
jest spowodowana przekazaniem dla jednostek samorz,!-du terytorialnego cz~sci oswiatowej
sUbwencji og6lnej na dzieci 6-letnie korzystaj,!-ce z wychowania przedszkolnego.
Projekt uchwaly zawiera regulacje odnosz'!-ce si~ do zmienionego stanu prawnego w zakresie
wysokosci oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Podj~cie uchwaly jest w pelni uzasadnione.
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