
UCHWAŁA NR XV/129/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)), art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.2)) w związku 
z 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 z późn. zm.3)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Staszów w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych przez ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora placówki, uwzględniający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 2. 

Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w prowadzonych przez gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 na 
kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

§ 3. 

Tracą moc: 

1) Uchwała Nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych 
przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej, 

2) Uchwała Nr LIX/508/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę 
Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej,

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 
2) Zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696. 
3) Zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1287.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/129/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 września 2019 r.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) doprecyzowuje m.in. sposób naliczania opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dotychczasowy zapis art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) 
brzmiał: Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za 
godzinę zajęć. Wyrazy "za godzinę zajęć" zastąpiono wyrazami " za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 
pobytu dziecka w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz 
innej formie wychowania przedszkolnego". Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 
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