Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Namysłów
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, ustawy z dnia 7 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 Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów zapewnia się bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku
do piątku, w godzinach określonych w statutach poszczególnych przedszkoli.
§ 2. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za jedną godzinę zajęć.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 566/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Ponieważ ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, z dniem 1 stycznia 2018 r., uchyliła art. 14
ustawy o systemie oświaty, t.j. przepis regulujący dotychczas opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, Rada Miejska musi podjąć uchwałę na podstawie nowo obowiązujących przepisów
o finansowaniu zadań oświatowych i prawa oświatowego.
Zgodnie z zapisem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uchwały podjęte przed dniem
1 stycznia 2018 r. na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym,
zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie nowych przepisów.
Projektodawca: Burmistrz
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