UCHWAŁA NR XXVII/272/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Kowalewo Pomorskie
Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.
Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Kowalewo Pomorskie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez
przedszkole publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
§ 2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym
mowa w §1, wysokość opłat wynosi 1,00 zł ( słownie: jeden złoty 00/100) za każdą godzinę zajęć.
2. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.1, podlega corocznej waloryzacji stosownie do zasad
określonych w art. 14 ust. 5a-5t ustawy o systemie oświaty i stanowi kwotę równą maksymalnej kwocie opłaty,
o której mowa w tych przepisach.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XI/124/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie (Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2012 r.
poz.1381).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

1] Zm.

Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr
148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206,
z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598.
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany
w zakresie zasad odpłatności za świadczenie dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach.
Z dniem 1 września 2013 r. obligatoryjne opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka
w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za
każdą godzinę. Zgodnie z polityką MEN-u celem tych zasad jest zwiększenie dostępności wychowania
przedszkolnego oraz zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach
wychowania przedszkolnego.
Przy zaproponowanej stawce godzinowej w kwocie 1 zł dotychczasowe uiszczane opłaty z w/w tytułu ulegną
zmniejszeniu z kwoty średniej ok. 200,00 zł do kwoty ok.80,00 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże
każdej gminie dotacje celowe na wychowanie przedszkolne w kwocie 1.242,00 zł na każde dziecko w skali roku.
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