UCHWAŁA NR XLVII/301/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stąporków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 52 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
2) przedszkolu – należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) przedszkole specjalne,
c) przedszkole integracyjne
d) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
e) przedszkole z oddziałami specjalnymi,
f) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
g) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego,
3) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat,
4) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Stąporków zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Rodzice ponoszą opłatę za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem, o którym mowa w § 2 ust. 1,
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na
zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt
1 ustala się opłatę w wysokości: 1,00 zł,
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, podlega waloryzacji w terminach i na zasadach określonych
w ustawie.
§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z nauczania, wychowania i opieki oraz sposób
pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem
przedszkola.
1. W przypadku gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej
rodziny, na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora przedszkola zwalnia się z opłat określnych
w § 3 ust.2 odpowiednio:
a) za drugie dziecko obniża się o 25%,
b) za trzeci i każde następne obniża się o 50%.
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2. W przypadku dzieci, których koszt wyżywienia w przedszkolu pokrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej opłatę obniża się o 50%.
3. Do udzielania w/w zwolnień upoważnia się dyrektora przedszkola.
§ 5. Traci moc: Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania
przedszkolnego prowadzone przez gminę Stąporków.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie zasad określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stąporków do przepisów
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która od dnia 01.01.2018 r. reguluje
w/w
kwestie
Z uwagi na uchylenie przepisów ustawy o systemie oświaty stanowiących podstawę prawną dotychczasowej
uchwały w tym zakresie zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.
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