
UCHWAŁA NR VI/74/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  oraz  art. 52 ust 1 pkt 1, ust 2 i 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. 
zm.) w związku z art. 44 pkt 30) ustawy z  dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo 
Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola prowadzone przez 
Gminę Sandomierz, zwane dalej "przedszkolami", za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym konczą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole 
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2. 1. W  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Sandomierz  zapewnia  się  bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wymienionym w ust. 1 jest odpłatne.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 
pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje opłaty za wyżywienie.

5. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn opłaty w wysokości 1 zł i liczby każdej 
rozpoczętej godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w ust.1 oraz 
liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w przedszkolu.

§ 3. Z dniem 1 września 2019 roku traci moc uchwała  Nr LI//694/2018 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązujacą od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

Od dnia 1 września 2019 roku ulega zmianie brzmienie zapisu art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27
października o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) w ten
sposób, że wyrazy "za godzinę zajęć" zastępuje się wyrazami "za każdą rozpoczętą godzinę
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej
formie wychowania przedszkolnego". Ma to na celu ujednolicenie sposobu naliczania opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego. Niniejsza uchwała uwzględnia powyższy zapis.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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