UCHWAŁA NR XLIV/888/2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło
nad Notecią
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z poźn. zm. poz. 2232), art. 8 ust. 15 i art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm. poz. 949 i poz. 2203) w zw. z art. 52 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Nakło nad Notecią zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
§ 3. 1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin,
o których mowa w §2, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Opłatę miesięczną za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin,
o których mowa w §2 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 1 i liczby godzin, w czasie
których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym wymiar określony w §2.
3. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Zwaloryzowana kwota opłaty pobierana będzie w maksymalnej wysokości kwoty opłaty ogłoszonej
w sposób określony w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 4. Opłata, o której mowa w §3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/749/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Światłowski
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/888/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej
pobierania odpłatności za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym 5 - godzinny bezpłatny wymiar
godzin. Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobiera się w
przypadku dzieci, które są objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.
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