
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2018 r.

w sprawie ustalania 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 Bielsko-Biała przedszkolach

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. 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 2017 r. poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

Rada Miejska
uchwala

§ 1. 1. Ustala się, że bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad uczniami realizowane są 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przez 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę, w wysokości 1,00 zł za godzinę zajęć uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 
godzin, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty przysługuje na uczniów:

1. których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych złożył zeznanie podatkowe PIT 
w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej i podał w nim adres zamieszkania na terenie Bielska-Białej.

2. z orzeczeniem kwalifikującym do kształcenia specjalnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/486/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 
5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2018 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Opłata za przedszkole pobierana od rodziców jest opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i wychowania. Opłatę ustala rada gminy
(art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203), a jej wysokość nie może być wyższa niż 1,00 zł za godzinę zajęć. Na mocy ustawy rada gminy
posiada również kompetencje do określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty.

W projekcie uchwały proponuje się całkowite zwolnienie z wnoszenia opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych złożył zeznanie
podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej i podał w nim adres zamieszkania na terenie Bielska-
Białej oraz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie kwalifikujące do kształcenia specjalnego,
gdyż objęci są subwencją oświatową.

Zgodnie z art. 52 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203) rodzic zamierzający ubiegać się o zwolnienie z opłat przedstawia w formie oświadczenia
dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
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