UCHWAŁA NR XXXII/307/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne na terenie Gminy Swarzędz
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i b w związku z art. 5c
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.)
Rada Miejska
w Swarzędzu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, na
terenie Gminy Swarzędz w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową
określona w odrębnych przepisach.
§ 2.
1. Pobyt dzieci w Przedszkolach w zakresie nauczania i wychowania obejmującego
podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną odrębnymi przepisami,
obejmujący 5 godzin dziennie, jest bezpłatny.
2. Podstawą programową w Przedszkolach objęty jest pobyt dzieci w godzinach od 7.00 do
12.00.
§ 3.
Ustala się, stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku do 5 lat
w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej, o której mowa w §
1 w wysokości 1 zł.
§ 4.
1. Ustala się ulgę w uiszczaniu opłaty, o której mowa w § 3, w wysokości 25%, w przypadku,
gdy z usług Przedszkola korzysta jednocześnie drugie i kolejne dziecko z rodziny.
2. Zniżek, o których mowa w § 4 ust. 1 udziela Dyrektor Przedszkola na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów.
§ 5.
1. Opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu ustala Dyrektor
Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalona zgodnie z § 5 ust. 1 ulega stosownemu
obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, pod warunkiem powiadomienia
Przedszkola o nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Przedszkola, które nie posiadają własnego zaplecza kuchennego korzystają z usług
gastronomicznych typu catering.

Id: 56C9FB1C-AF60-4B48-A597-B1647D3204F4. Podpisany

Strona 1

§ 6.
Tracą moc uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
na terenie Gminy Swarzędz oraz nr XLV/416/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2017 r.
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Uzasadnienie
Art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1943 z późn. zm.) nakłada na radę gminy obowiązek określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez publiczne przedszkola oraz
publiczne inne formy wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5, w czasie
przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.
Dotychczasowe przepisy obowiązywały do 31 grudnia 2016 r.. Zgodnie z art. 5 ustawy o
zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych
ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty,
zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z
wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok
2017.
Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogły, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za
pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy
powinna dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w w
publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, w
zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z
wychowania przedszkolnego.
W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach muszą
ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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