UCHWAŁA NR XLVII/356/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 i 5a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 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, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Szubin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa
w § 1 ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętę godzinę zajęć.
2. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
3. Zwaloryzowana kwota opłaty pobierana będzie w maksymalnej wysokości opłaty ogłoszonej w sposób
określony w ustawie o systemie oświaty.
§ 3. Opłata, o której mowa § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę
programową.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 827), wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w okresie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę
zajęć. Organy prowadzące przedszkola publiczne, na podstawie art. 12 w/w ustawy zostały zobowiązane do
zmiany i dostosowania zapisów uchwał regulujących wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego do zmienionych przepisów ustawowych, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Wobec powyższego, niniejszą uchwała ustala się, że opłata wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych
za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki.
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