UCHWAŁA XXXVII/280/2018
RADY GMINY MANOWO
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Manowo

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 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), art.13 ust.1
w związku z art. 29 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 59 ze zm.) Rada Gminy
Manowo uchwala co następuję:
§ 1. Uchwała ustala wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Manowo, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczajacym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 2. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo ustala się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedzialku do piątku, określonych zegarowo w statucie przedszkola.
§ 3. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Manowo wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczajacym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
§ 4. Miesięczna wysokość opłaty, o której mowa w § 3, ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w § 3 oraz
faktycznej liczby godzin zajęć dziecka w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXII/189/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi
świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 poz. 490).
§ 7. Uchwała wchodzi
Zachodniopomorskiego.

w życie

po

upływie

14 dni

od

dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Przewodniczący Rady
Jan Prus

Id: ED9667D2-311D-4781-8AD0-051136DEBD3D. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 52 ust. 1, ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203), zwana dalej „FZO”, 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 publicznych przedszkolach, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 59 ze zm.), zwana dalej „PO”.
Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć (art. 52 ust. 3 „FZO”), która podlega waloryzacji
(art. 52 ust. 4-7 „FZO”). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy „FZO” „opłaty będą pobierane w wysokości
nie wyższej niż wysokość opłat ustalanych przez radę gminy za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka
w przedszkolu przekraczająca czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki”. Stawka w projekcie uchwały pozostała na
dotychczasowym poziomie.
W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 „PO”, przedszkolem publicznym jest przedszkole które zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Ustalenie bezpłatnego
czasu należy do kompetencji organu stanowiącego (art. 29 ust. 1 pkt 1 „PO”). Ilość godzin w projekcie uchwały pozostały na
dotychczasowym poziomie.
Dyrektorzy przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Manowo nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Id: ED9667D2-311D-4781-8AD0-051136DEBD3D. Podpisany

Strona 1

