UCHWAŁA NR XXXV/217/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez
Gminę Rypin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Rypin, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę oddziałach
przedszkolnych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § l wynosi l zł za godzinę zajęć.
§ 3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 w przypadku, gdy:
1) co najmniej jeden z rodziców pracuje zawodowo bądź prowadzi gospodarstwo rolne;
2) rodzic samotnie wychowuje dziecko lub dzieci;
3) co najmniej jeden członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym dziecka objętego
wychowaniem przedszkolnym posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
4) rodzice wychowują co najmniej dwoje dzieci pozostających na ich utrzymaniu;
5) rodzic, dziecko lub inny członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym korzysta ze
wsparcia pomocy społecznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 5. Uchwała
wchodzi
w życie
po
upływie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

14 dni

od

dnia

jej

ogłoszenia

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska

Id: D1FECE94-780A-4340-9CD0-F6F21B0A7B00. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Stosownie do art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz posiada uprawnienie do określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Rada
gminy, zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 tej ustawy, posiada kompetencje organu prowadzącego do podjęcia uchwały.
Podjęcie uchwały jest niezbędne z uwagi na zmianę regulacji prawnych, które obejmują również oddziały
przedszkolne.
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