
Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 kwietnia 2018 
r.

UCHWAŁA NR ____/___/____
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miedźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1875 z późn.  zm.)  w zw.  z art. 52 ust. 1 pkt 1 i  ust. 2 ustawy  z dnia
27 października  2017 r.  o finansowaniu  zadań  oświatowych  (Dz. U.  poz. 2203)  w zw.  z art. 13  ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  Rada Gminy
Miedźno 

uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Miedźno, zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Rodzice  (opiekunowie  prawni)  uczniów  objętych  wychowaniem  przedszkolnym  do  końca  roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczniowie kończą 6 lat, ponoszą odpłatność w wysokości 1 zł za
każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin określony w § 1.

§ 3. Ustala się 100 % zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Miedźno będących
mieszkańcami gminy Miedźno.

§ 4. Traci  moc  uchwała  Nr 326/XLII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 września 2014 r.  w sprawie
określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  w przedszkolach  prowadzonych
przez Gminę Miedźno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Ślaskiego.
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Uzasadnienie

Wejście w życie nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych spowo-
dowało, ze zmieniła się podstawa prawna regulująca m.in. ustalanie odpłatności za przedszkole. W związku
z tym istnieje konieczność podjęcia nowej uchwały

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy, rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie dzieci z wycho -
wania przedszkolnego. Wysokość opłaty, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy, nie może być wyższa niż 1 zł za
godzinę zajęć. Uchwała wprowadza także stosownie do art. 52 ust. 2 wspomnianej ustawy warunki częścio -
wego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
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