
UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Na podstawie  art. 52 ust. 1 pkt 1   oraz ust. 2   ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15   i art. 40 ust. 1   
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 
art. 13 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 966     z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Koniecpol, zapewniają bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym uczniowie kończą 6 lat, ponoszą odpłatność w wysokości 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, przekraczającą wymiar godzin określony w § 
1.

§ 3. 

Traci moc  uchwała   NR LII/385/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Koniecpol. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 5. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie do uchwały Nr XI/81/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Uchwała ma na celu dostosowanie zasad określenia wysokości opłaty za korzystanie                                                                                        
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Koniecpol przedszkolach publicznych, 
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (5 
godzin dziennie).

Nowelizacji poddany został przepis art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dalej u. f.z.o. 
W tym zakresie przewidziana została regulacja przejściowa, określona w art. 153 ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2018 r., poz 2245 z późn. zm.) – dalej u. z.o. , zgodnie z którą uchwały podjęte przed 1 stycznia 2019 r. 
zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 u.f.z..o. w brzmieniu nadanym. 
z.o.

Id: 2ADF53B0-DDB9-4B83-AB1F-5163C9F5C6D0. Podpisany Strona 1


		2019-06-24T22:00:00+0000
	Polska
	Aneta Urszula Chrzuszcz
	Podpis organu wydającego akt prawny.




