UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 2203) oraz
oraz art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wysokość opłaty 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 Kowalewo Pomorskie przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
w wymiarze przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł (słownie: jeden złotych 00/100) za każda godzinę zajęć
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XIX/172/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
(Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 115).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Z 2017 poz. 2203)
wprowadza z dniem 1 stycznia 2018 r. zmiany podstawy prawnej w zakresie określenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego. Proponowana uchwała zawiera uregulowania odnoszące się do aktualnego stanu
prawnego i zachowuje dotychczas obwiązujący wymiar godzin (5 godzin) bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki przeznaczony na realizacje podstawy programowej.
Mając na uwadze powyższe przedłożenie projektu uchwały w proponowanej wersji stało się konieczne
i uzasadnione.
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