UCHWAŁA NR 433/LV/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz warunkach częściowego lub całkowitego
zwolnienia z tych opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 3, 9 i 11 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o uczniach - należy przez to rozumieć dziecko korzystające
z wychowania przedszkolnego.
§ 2. Gmina Nowy Dwór Gdański zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonych przez
Gminę Nowy Dwór Gdański publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego uczniom objętym wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wymiarze 5 godzin
dziennie, przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
§ 3. 1. Poza czasem wymienionym w § 1, korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym
5 godzin dziennie wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ucznia
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2019 r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa
w § 3 podlega częściowemu zwolnieniu za drugie dziecko z jednej rodziny korzystające ze świadczeń wychowania
przedszkolnego prowadzonego przez gminę Nowy Dwór Gdański o 50 %.
§ 5. Z dniem 1 stycznia 2019 r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa
w § 3 podlega całkowitemu zwolnieniu w jednym z następujących przypadków:
1) niepełnosprawności ucznia;
2) niepełnosprawności jednego z rodziców ucznia;
3) niepełnosprawności obojga rodziców ucznia;
4) niepełnosprawności rodzeństwa ucznia;
5) objęcia ucznia pieczą zastępczą;
6) korzystania ze świadczenia wychowania przedszkolnego przez trzecie i kolejne dziecko z jednej rodziny;
7) zgonu ucznia.
§ 6. Oświadczenie zmierzające do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat wymiennych
w § 4 i § 5, rodzic przedstawia dyrektorowi przedszkola.
§ 7. Traci moc uchwała nr 373/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
1.Wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały:
Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, regulujące także kwestie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W art. 52 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych zawarte jest upoważnienie dla rady gminy do wydania uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat. Ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych definiuje opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego jako opłaty za
nauczanie, wychowanie i opiekę w placówce wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 ustawy prawo
oświatowe. Ustalenie, w jakim wymiarze czasowym są prowadzone nieodpłatne zajęcia przedszkolne, należy do
organu stanowiącego - rady gminy - minimalną normą ustawową jest 5 godzin dziennie. Biorąc pod uwagę
powyższe okoliczności, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
W związku z wprowadzeniem od 2017 r. subwencji na dzieci 6 letnie, opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego mogą być pobierane jedynie od dzieci w wieku do lat 6. Oznacza to, że zniesienie możliwości
pobierania opłat dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym
roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku
szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny). Zgodnie z przyjętą w przepisach oświatowych zasadą dzieckiem
6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września),
w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia
danego roku).
2.Przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała:
Uchwała Nr 373/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego.
3.Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
W § 2 ustalono, w jakim wymiarze czasowym są prowadzone nieodpłatne zajęcia przedszkolne - zgodnie
z normą ustawową określono na minimalnym poziomie, to jest 5 godzin. Upoważnienie ustawowe nie obejmuje
kompetencji do ustalania przez radę gminy wymiaru godzin, w ramach których przedszkole publiczne (oddział
przedszkolny w szkole podstawowej) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jedynie
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustawodawca, mówiąc o wymiarze zajęć
w art. 52 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o. odsyła do art. 13 ust. 1 pkt 2 u.p.o., w którym zdefiniowano przedszkole publiczne
jako przedszkole, które "zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie".
W § 3 i § 4 ustalono zniżki lub zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
4.Wskazanie źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu
Gminy.
Nie dotyczy.
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