Projekt
z dnia 20 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 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 prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 52 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ust. 4, ust 9 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku
z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka świadczone są przez publiczne przedszkola, oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę
Mszczonów w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o którym mowa w ust 1, świadczone jest w godzinach od 8.00
do 13.00.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki ustalony w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Z opłaty, o której mowa w ust. 1 zwalnia się w całości dzieci posiadające na dzień 30 września roku
szkolnego, którego zwolnienie z opłat dotyczy, aktualne:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
3) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
4. Upoważnia się dyrektorów: przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz szkół, przy
których działają inne formy wychowania przedszkolnego do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w §
2 oraz miesięcznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
innej formie wychowania przedszkolnego ustalonej ponad wymiar określony w § 1.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/242/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych
przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych
formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1447).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zdań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), zmianie uległa podstawa prawna podjęcia uchwały określającej wysokość opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego. Nowa ustawa doprecyzowuje wiek dzieci dla których gmina zobowiązana jest
zapewnić bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przeznaczonym na
realizację podstawy programowej. Ponadto, zmienia charakter opłat wnoszonych przez rodziców, bowiem
zgodnie z art. 52 ust. 15 ww. ustawy, opłaty te stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze
publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 106 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie przepisu art. 14 ust. 5g ustawy
o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie
art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W związku
z powyższym istnieje konieczność dostosowania obecnej uchwały do obowiązujących przepisów.
Zasadnym jest zatem podjęcie niniejszej uchwały.
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