
Projekt

z dnia  28 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta 
Bełchatowa oraz opłat za korzystanie ze świadczeń realizowanych ponad ten czas przez dzieci w wieku do lat 

pięciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 5 c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1985 i poz. 1954) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. W przedszkolach publicznych zwanych dalej przedszkolami, prowadzonych przez Miasto Bełchatów, 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewnia się w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat pięciu w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć bezpłatnych, o którym mowa w § 1, podlega opłacie w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
świadczeń.

2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 
udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno – 
prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a dyrektorem przedszkola.

§ 3. 1. Miesięczną opłatę za świadczenia przedszkola przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki obniża się w następujący sposób:

1) dla rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – o 25%,

2) za drugie dziecko w przedszkolu  - o 50 %,

3) za trzecie i następne dziecko w przedszkolu – o 75%  stawki godzinowej określonej w § 2 ust. 1.

2. Podstawą naliczenia kwot zniżki jest wysokość opłaty miesięcznej ustalona z uwzględnieniem uregulowań 
zawartych w § 2 ust. 1.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2  nie obejmują opłat za wyżywienie.

§ 5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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UZASADNIENIE

W świetle art. 14 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z

2016 poz. 1943 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki w czasie ustalonym, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt. 2, przez organ prowadzący nie

krótszym niż 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty wysokość opłat nie

może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Delegacje te przez Radę Miejską w Bełchatowie zostały

wykonane poprzez przyjęcie uchwały nr XLVI/410/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 kwietnia

2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach

publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za świadczenia realizowane ponad ten czas.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

oraz niektórych innych ustaw ograniczyła pobieranie opłat za każdą godzinę opieki przedszkolnej

realizowanej ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, do dzieci w wieku do lat pięciu.

Powyższe stało się podstawą do uchylenia uchwały nr XLVI/410/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w

przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za świadczenia realizowane ponad ten czas.
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