UCHWAŁA NR XXV/195/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Lubsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r.poz. 713), oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17, 278) w związku z art. 13 ust 1 pkt. 2 i ust 5 oraz art. 29 ust
1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) Rada Miejska
w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Zapisy uchwały stosuje się do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubsko, zwanych
dalej "przedszkolami".
§ 2. Przedszkola prowadzone przez gminę Lubsko zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze pięciu godzin dziennie, obejmującym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2, w wysokości 1 zł, za każdą
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn stawki
godzinowej, o której mowa ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w danym miesiącu
w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
3. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII/310/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Lubsko.
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej
Monika Przysmak
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UZASADNIENIE
Organ prowadzący zgodnie art. 13. 1. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z
zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

Sporządziła:
Elżbieta Haściło - Naczelnik WE i SS
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