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UCHWALA Nr
.
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia

.

w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), 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 z późno zm.)
oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta Lubartów u c h wal
a, co
następuje:

§ 1. Nieodpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez placówki wychowania
przedszkolnego

prowadzone przez Miasto Lubartów są realizowane w wymiarze 5 godzin

dziennie.

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

uczniów

objętych tą formą do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w placówkach prowadzonych

przez Miasto Lubartów w wysokości 1 zł. za każdą godzinę

zajęć w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie.
2. Opłata podlega waloryzacji.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie zawiera opłat za wyżywienie.

§ 3. Miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustala się mnożąc opłatę,
o której mowa w § 2. 1. przez miesięczną liczbę godzin pobytu dziecka w placówce powyżej
pięciu godzin.

§ 4. Ustala się częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty na pisemny wniosek rodzica bądź
opiekuna prawnego złożony w formie oświadczenia
przedszkolnego

prowadzonej

do dyrektora placówki wychowania

przez Miasto Lubartów

w następujących

przypadkach

wysokości:
1. 50% za drugie dziecko i o 100 % za każde następne dziecko z tej samej rodziny,
korzystające z tej formy opieki

i

2. 50% przysługuje

również dzieciom objętym Programem

"Lubartowska

Karta Dużej

Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej".

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIIII143/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia
opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego

w placówkach,

dla których organem

prowadzącym jest Miasto Lubartów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 7. Uchwała

wchodzi

w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr.
z dn

.

2018 r.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dn. 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych utraciła moc zawarta w ustawie o systemie o systemie
oświaty dotychczasowa
z wychowania

delegacja do ustalenia przez Gminę wysokości opłat za korzystanie

przedszkolnego.

Zmiana

powoływanych

przepisów

oznacza konieczność

podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały w tej kwestii. Ustawa o finansowaniu w art. 52
precyzuje także zasady waloryzacji tej opłaty.
Proponuje się równocześnie

utrzymanie dotychczasowych zniżek w opłacie przedszkolnej.
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