UCHWAŁA NR XIII/115/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie
przekraczającym ten wymiar
Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, 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, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532,
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,
Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31
poz.206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127
poz. 857, Nr 148 poz. 991; Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Drawsko Pomorskie, zwane dalej "przedszkolami",
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w dniach pracy przedszkola w wymiarze sześciu i pół
godziny dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. Do świadczeń prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych, przekraczających
wymiar zajęć, o których mowa w § 1, należą:
1)zajęcia opiekuńczo  wychowawcze,
2)religia.
§ 3. Ustala się opłatę za świadczenia prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości:
1)za jedną godzinę zajęć opiekuńczo  wychowawczych  2,70 zł
2)za religię realizowaną w grupach dzieci 5 letnich i 6  letnich  1,35 zł
§ 4. 1. Miesięczną wysokość opłaty, o której mowa w § 3, ustala się jako iloczyn kwoty, określonej w § 3 i
faktycznej liczby godzin korzystania z zajęć, o których mowa w § 3
2. Nadpłata opłaty za dany miesiąc zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc następny, natomiast
niedopłata opłaty zwiększy opłatę w kolejnym miesiącu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten
wymiar (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 12 poz. 203 ) oraz uchwała Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym
przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Projekt niniejszej uchwały przedkłada się w związku z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak: NK4.4130.278.2011.AB, zawierającym kolejną interpretację art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
w związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie
ustalenia opłat za świdczenia prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych,
dostosowując jej brzmienia do w/w interpretacji, tj.: 1) określenie szczegółowo, za jakiego rodzaju świadczenia
opłata jest pobierana; 2) określenie wysokości opłaty za każde świadczenie z osobna (sposób ustalenia odpłatności
powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej). Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
Przedszkole w Drawsku Pomorskim będzie zapewniać w ciągu 6,5 godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata
natomiast będzie pobierana za każdą następną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, korzystającego ze świadczeń
przedszkola, wymienionych w projekcie uchwały.Zajęcia religii realizowane są w grupach dzieci 5 i 6  letnich
w wymiarze 30 minut, stąd opłata za zajęcia w tych grupach ustalona jest w następujący sposób: 2,70 zł : 2 = 1,35
zł.
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