
UCHWAŁA NR 117/XXVIII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późniejszymi zmianami), 
uchwala się co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna zapewnia 
bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. 1. W przedszkolu opłacie podlegają zajęcia dla dzieci w wieku do lat 5, realizowane powyżej 
5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1,
w wysokości 1,00 zł. (słownie: jeden złoty).

§ 3. 1. W trakcie zapisywania dziecka do przedszkola rodzice deklarują w Karcie zgłoszenia dzienną liczbę 
godzin korzystania przez dziecko, w danym okresie, ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Szczegółowy zakres świadczeń, o których mowa w ust. 1, wysokość należności za
te świadczenia oraz zasady i  tryb jej zapłaty określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem 
przedszkola a rodzicem przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 20/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 roku 
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej, zmieniona Uchwałą Nr 
151/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 20/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za 
świadczenia Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski
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Uzasadnienie

W związku z podpisaniem ustawy z dnia 01 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2016 roku, poz. 1985), należy dokonać zmiany obowiązującego prawa lokalnego w zakresie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu,
za usługi świadczone powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej.

W obecnym stanie prawnym opłatą za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Publicznego
w Piławie Górnej, powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej, objęte
są również dzieci w wieku 6 lat.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od dnia 01 stycznia 2017
roku, zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat
w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Mając na uwadze założenia MEN oraz MRiF na 2017 r., dzieci 6 letnie korzystające
z wychowania przedszkolnego zostaną objęte subwencją oświatową. Punktem wyjścia obliczenia wysokości
subwencji przypadającej na każdego 6 latka w przedszkolu jest tzw. standard A, który ma wynieść w 2017 r.
5331 zł. Standard obłożony jest systemem wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia
zmniejsza się lub wzrasta w zależności
od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.
Średnio na dziecko 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym zostanie naliczona kwota 4300 zł. Natomiast
kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku do 5 lat ma wynieść w 2017 roku 1338 zł.

Projektowana regulacja prawna determinuje skutki finansowe dla budżetu gminy na rok 2017.

Szacuje się, że Piława Górna otrzyma w 2017 roku:

a). na dzieci 6 letnie korzystające z wychowania przedszkolnego subwencję oświatową
w wysokości 245 100,00 zł. t. j. 57 dzieci x 4300,00 zł.;

b) na dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (315 uczniów) oraz
w gimnazjum (133 uczniów) subwencję oświatową w wysokości 2 074 883,00 zł.

c) na dzieci w wieku do 5 lat korzystające z wychowania przedszkolnego dotację w wysokości
156 546,00 zł. t. j. 117 dzieci x 1338,00 zł. Do prognozy wysokości środków finansowych przyjęto
wskaźnik liczby dzieci ujęty w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Należy zaznaczyć, że ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnej
zostaną określone w I kwartale 2017 roku.

Z uwagi na obowiązujący od 09 grudnia 2016 roku stan prawny i brak możliwości od 01 stycznia 2017
roku pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat
w publicznej placówce wychowania przedszkolnego podjęcie uchwały jest zasadne.
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