UCHWAŁA NR XLIX/335/2014
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez
Gminę Lądek-Zdrój są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez odziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Ustala
się opłatę za każdą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Lądek-Zdrój w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
określonych w § 1 ust. 1, w wysokości 1,00 zł.
2. Ustala się opłatę za każdą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w oddziałach
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych,
prowadzonych
przez
Gminę
Lądek-Zdrój
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, określonych w § 1 ust. 2, w wysokości 1,00 zł.
§ 3. Świadczenia, o których mowa w § 2, obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne,
a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniając mu bezpieczne
funkcjonowanie w przedszkolu i poza nim,
a) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczynkiem dziecka,
b) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,
2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapeutyczne i profilaktyczne, pozwalające dziecku osiągnięcie
dojrzałości szkolnej,
3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych konkursach, imprezach
artystycznych i okolicznościowych,
4) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go
światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój społeczny i emocjonalny.
§ 4. Zakres świadczeń, zasady i termin płatności opłaty, okres obowiązywania umowy określa umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 5. § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 obowiązują do dnia 31 sierpnia 2016 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 7. Traci moc Uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę LądekZdrój, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 ze zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych
przez gminę publicznym przedszkolu oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym 5 godzinny czas nauczania, wychowania i opieki. Obecnie obowiązująca uchwała nr XI/73/11
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Lądek-Zdrój, w czasie przekraczającym wymiar
bezpłatnych zajęć wymaga dostosowania do aktualnego stanu prawnego. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827)
wprowadziła szereg zmian, głównie w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmianie uległ również art. 14 w/w
ustawy o systemie oświaty m.in. poprzez dodanie ustępu 5a, który określa maksymalną wysokość opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w którym
realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W zakresie w/w zmian ustawa weszła
w życie z dniem 1 września 2013 r. Jednakże zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827) uchwały rad gminy
określające opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, podjęte przed 1 września 2013 r., zachowują moc
do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie znowelizowanego art. 14 ust. 5 w/w ustawy o systemie
oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w tych uchwałach
wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki jest wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć, to opłata ta od dnia 1 września 2013 r.
wynosi 1 zł. W zamian za obniżenie tych opłat ustawa przyznaje gminie dotację z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta przyznawana jest na każde dziecko
korzystające z wychowania przedszkolnego i wykazane w sprawozdaniu SIO według stanu na dzień 30 września
roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który jest przyznawana dotacja. W roku 2014 wysokość dotacji na
jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego wynosi 100,66 zł miesięcznie. W niniejszym projekcie
uchwały proponuje się przyjęcie opłaty, o której mowa w art. 14 ust. 5 w/w ustawy o systemie oświaty,
w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, tj. 1,00 zł za godzinę zajęć.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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