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Rady Miejskiej w Giżycku

zdnia 2019r.

w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko oraz
warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 13 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poi Q96
z późn. zm.) oraz art. 52 ust. I pkt I lust. 2 ustawy zdnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:
~ 1. Ustala się czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez Gminę
Miejską Giżycko publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
w wymiarze 5 godzin dziennie.
~ 2. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych w wysokości I złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przekraczającą wymiar zajęć, o którym mowa
w~1.
~3.1 Częściowo zwalnia się z opłaty, o której mowa w ~ 2, rodziców/prawnych opiekunów, wychowujących
dziecko uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli
w rodzinie rodzinie zastępczej prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe na utrzymaniu znajdują się
co najmniej trzy osoby uczęszczające do przedszkola, uczące się lub studiujące w wieku do 25 roku życia.
2. W przypadku, gdy w rodzinie, o której mowa w ust. I na utrzymaniu rodziców prawnych opiekunów znajdują
się trzy osoby, z których każda uczęszcza do przedszkola, uczy się lub studiuje zwolnienie z opłaty wynosi 50%,
a w przypadku czterech i więcej takich osób zwolnienie wynosi 80% opłaty.
3. Dla rodziców/prawnych opiekunów, którzy posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca częściowe zwolnienie
z opłaty wynosi 5000.

4. W przypadku spełniania przez rodziców/prawnych opiekunów przesłanek, o których mowa w ust. 1 3 stosuje
się korzystniejsze częściowe zwolnienie z opłat.
5. Warunkiem całkowitego zwolnienia rodziców prawnych opiekunów z opłaty, o której mowa w ~ 2, jest
wystąpienie zdarzeń losowych uzasadniających zwolnienie.
6. Zwolnień, o których mowa w ust. 2 13 dokonuje się na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów
dzieci.
~ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.
~ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
~ 6. Uchwała wchodzi w życie I września 2019 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.) uchwa~ rad gmin podjęte przed
dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 52 ust. I ustawy z dnia 27 października 2017 r. o ~nansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203), określające wysokość opłat za kor~stanie z wychowania przedszkolnego
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał uwzgledniających zmianę od I września 2019 i~.

brzmienia art. 52 ust. 3 tej ustawy polegającą na dodaniu słów: za każdą rozpoczętą godzinęfak~cznegopoby~~
dziecka w przedszkolu oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania
przedszkolnego. Stąd konieczność przedłożenia niniejszego projektu uchwa~y.

Wspomniany wyżej przepis art. 52 ust. I ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203) jest delegacją ustawową do określenia przez radę gminy wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Ponadto ust. 2 tego samego ai~kułu daje radzie gminy możliwość
określenia warunków częściowego lub ca~kowitego zwolnienia z opłat za wychowanie przedszkolne.
Przedłożoi~y projekt po~arza wysokość opłaty (1 zł za I godzinę pobytu w czasie przekraczającym wymiar
5 godzin dziennie) oraz warunki dotyczące zwolnień z opłaty zawarte w obecnie obowiązującej uchwale
nrLIIJ/65/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2018 i~. wsprawie ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. Różnica
polega na dodaniu w ~ 2 projektu uchwa~ słów za każdą rozpoczętą godzinę fak~cznego pobytu dziecka
wprzedszkolu lub oddzialeprzedszkolnym w szkole podstawowej zgodnie z obowiązującym od I września 2019 r.
brzmieniem art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.
2203 z późn. zm.). Wyjaśnienia dotyczące zastosowania takiego rozwiązania zostaiy opisane na stronie
internetowej Rządowego Centrum Legislacji w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 22 listopada 2018 i~.

o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: Nadchodzące
z gmin sygnaly świadczą o ~m, że niejednokrotnie brak tej regulacji prowadzil do znacznej dowolności w tym
zakresie; np. rozliczeń minutowych, które by/y uciążliwe dla pracowników przedszkol~ a ponadto skutkowało
rozrostejn zbędnej dokumentacji Winnych przypadkach stosowano zasadę „ ~vadransa „ co z kolei skutkowa/o
kon~ikta,jii z rodzicami którzy kr?eslionowali wysokość naliczanych im ~ot za korzystanie przez ich dziecko
z wychowania przedszkolnego. Proponowane rozwiązanie ujednolici sposób naliczania op/at w czasie
wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Jednocześnie proponuje
się wprowadzenie przepisu przejściowego zachowr~qcego do~chczasowe rozwiązania stosowane w gminach,
c/o czasu podjęcia nowych uchwał w tym zakresie.

Ponadto projekt uchwa~ w ~ I określa czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko publicznych przedszkolacJ~ i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowycl~ w wymiarze 5 godzin dziennie (realizacja podstawy programowej)
Uregulowanie tej kwestii w projekcie uchwa~ stanowi wypełnienie zadania nałożonego na radę gminy przez art.
13 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 i~. poz. 996 z późn. zm.)

Projekt zakłada wejście w życie nowych uregulowań od nowego roku szkolnego co jest zgodne
z rozpoczęciem obowiązywania od I września 2019 r. nowego brzmienia art. 52 ust. 3 ustawy o f~nansowanitj
zadań oświatowych.


