
Projekt

z dnia  22 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz.1875 z późn. zm.) art.52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art 29 ust.1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork, 
zwanych dalej przedszkolami, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala statut przedszkola.

§ 2. 1. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie 
przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1 ust. 1 ustala się opłatę w wysokości:

1) 1 zł ( jeden złoty) za dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego;

2) 0,50 gr (pięćdziesiąt groszy) za drugie i kolejne dziecko z rodziny, korzystające równocześnie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub grupach wczesnoprzedszkolnych Gminy Kluczborku

3) za dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)  
opłaty, o której mowa w §2 ust.1 pkt 1 i 2, nie pobiera się.

2. Dla rodzin posiadających kartę „ Rodzina +” w ramach programu „Kluczbork dla rodziny +” ustala się 
opłatę  w wysokości:

1) 0,30 gr ( trzydzieści groszy) za pierwsze, drugie i trzecie dziecko z rodziny;

2) za czwarte i kolejne oraz niepełnosprawne dziecko opłaty nie pobiera się.

3. Zwalnia się z opłaty za:

1) zajęcia z religii organizowanej na życzenie rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka – w przypadku 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w §1 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr  36 poz.155 z późn. zm);

2) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w przypadku złożenia opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej wydanej na podstawie ar. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.

4. Opłaty, o których mowa w §2 ust. 1 i 2, ulegają obniżeniu o 50% za dziecko z rodziny, która korzysta ze 
świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), tj. z zasiłku stałego i zasiłku okresowego – w czasie ich 
pobierania. Podstawą zastosowania obniżającej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do 
świadczeń wydana przez właściwy organ wymieniony w art.110 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej.

Id: 46F33043-7FD7-4733-B445-AEAFBF32BBF9. Projekt Strona 1



5. Opłaty, o których mowa w §2 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka, które ustala dyrektor 
przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą opłaty za wychowanie przedszkolne, o którym mowa
w § 2, a także za korzystanie z wyżywienia nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie 
opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Kluczbork.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 października

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych utraciła moc zawarta w ustawie o systemie

oświaty dotychczasowa delegacja do ustalenia przez Radę Gminy wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zmiana powołanych przepisów oznacza konieczność podjęcia przez Radę Gminy nowej uchwały
określającej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów.

Id: 46F33043-7FD7-4733-B445-AEAFBF32BBF9. Projekt Strona 1




