UCHWAŁA NR X/316/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasta Gdyni.
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.1)), Rada Miasta Gdyni uchwala,
co następuje:
§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Gdyni zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin
dziennie.
§ 2. 1. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin,
o którym mowa w § 1, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/1360/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 roku.
Przewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska

1) Zmiany

ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203; Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669, 2245; Dz. U. z 2019 r.
poz. 534, 739, 761.
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UZASADNIENIE
Określenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy do kompetencji rady
gminy. Przepis art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) stanowi, iż
publiczne przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2245) wysokość opłaty za czas korzystania z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 r.
nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania im opieki ustalony dla publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.
OE.4424.80.2019
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