
UCHWAŁA NR LII/395/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę 
Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 5,5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2672) oraz art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Drezdenko zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez publiczne przedszkole 
w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację programu wychowania 
przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1. 
ust. 1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty 
wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1.

§ 3. 1. Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o obniżenie opłaty za 
korzystanie z usług przedszkola, w zakresie przekraczającym 5 godzin dziennie.

2. Wysokość opłat obliczona według zasad określonych w § 2, może być obniżona do 50 % w przypadku korzystania 
z usług przedszkola przez drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie prawni) 
wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przedszkole.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za 
świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Drezdenko.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz których innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013r. (Dz. U. z dnia 18 lipca
2013r. poz. 827) wprowadziła zmiany6 w organizacji i finansowaniu wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ
prowadzący nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

Rada gminy może także ustalić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. W ustawie
określono także maksymalną opłatę za powyższe świadczenia, które nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę
zajęć.

Projekt uchwały zawiera uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu prawnego, co do
wysokości opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych.

Projekt uchwały wprowadza zapis obniżeniu z opłat za kolejne dzieci korzystające z usług
przedszkola, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie praw2ni) wykażą dochód mniejszy niż „kryterium
dochodowena osobę w rodzinie”w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
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