UCHWAŁA NR XXXIV/256/14
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez gminę miasto Chełmża.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 5 c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 i
ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr
56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598,
642 i 811) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to
rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest
gmina miasto Chełmża.
§ 2. Gmina miasto Chełmża zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez
przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym
mowa w § 2, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie
oświaty.
§ 4. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w art. 3 ust.1, w wysokości 50 % tej opłaty
na drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/102/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie opłat za
świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych
przez gminę miasta Chełmży.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę miasto
Chełmża.
Wejście w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) regulującej kwestie wychowania przedszkolnego spowodowało między
innymi konieczność dokonania zmiany uchwały dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Zmiana
ustawowa określiła wysokość opłaty za jedną godzinę zajęć przekraczających podstawę programową na
poziomie nie przekraczającym 1 zł., narzucając jednocześnie konieczność dostosowania uchwał jednostek
samorządowych do powyższej regulacji. Na mocy przepisów przejściowych – art. 12 ustawy zmieniającejdotychczasowe uchwały dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zachowują moc prawną do dnia
31 sierpnia 2014 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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