
UCHWAŁA NR XLVI/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim 
"Bajkowe Przedszkole" w Żarowie oraz  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole Miejskie "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze 
i dydaktyczne przez 10,5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Przedszkole Miejskie "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę od godziny 8.00 do godz. 13.00, od poniedziałku do piątku.

2. Poza czasem wymienionym w ust. 1 świadczone usługi realizowane są odpłatnie.

3. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu 
zadań oświatowych.

5. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 3, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony 
w ust. 1 zadeklarowany przez rodziców/opiekunów prawnych oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 5 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka 
w przedszkolu za każdy dzień nieobecności w stosunku do ilości dni, w których przedszkole było czynne w danym 
miesiącu.

§ 3.  Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje opłat za wyżywienie.

§ 4. 1. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor przedszkola może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłaty 
za pobyt dziecka w przedszkolu, o której mowa w § 2 ust. 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:

a) ubóstwo,

b) wielodzietność,

c) choroba rodzica/opiekuna prawnego,

d) utrata pracy przez rodzica/opiekuna prawnego,

e) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko,

f) dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

g) inne zdarzenie losowe.

2. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty udziela się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który 
zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola, oświadczenie/inny dokument potwierdzający informacje 
niezbędne do ustalenia uprawnienia do częściowego lub całkowitego zwolnienia w opłacie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r.  w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim "Bajkowe 
Przedszkole" w Żarowie oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 1663).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2018r. zostaje uchylony art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na
podstawie którego rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie oraz ustalenia
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. "Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę (...) publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Uchwała została zaktualizowana wyłącznie w zakresie przepisów prawa, dających podstawę do podjęcia przez
radę miejską.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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