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z dnia 21 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXV//18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym
przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Lipsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 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 Miejska w Lipsku uchwala co
następuje:
§ 1. Samorządowe Przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lipsk zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 1 zł za każdą pełną godzinę dla dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.
3. Stawkę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą godzinę pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na
realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w godzinach pracy przedszkola lub oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4. Miesięczna wysokość opłaty za udzielane świadczenia ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa
w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby
dni roboczych w danym miesiącu.
5. Opłata, o której mowa w § 2 ust.1 nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkolne podmioty.
6. Organem właściwym do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w
§ 2 ust. 1 jest Burmistrz Lipska.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/136/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z 2017 r. poz. 750).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzała zmiany w
sposobie
finasowania
oświaty.
Dotychczasowe
zapisy
zawarte
w
ustawie
z
dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty z dniem 1 stycznia 2018 r. zostały uchylone.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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