ZARZĄDZENIE Nr 144/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 23.01.2018 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), zarządza się co następuje:
§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr
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UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Kraków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), w związku z art. 52 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne
b) przedszkole specjalne,
c) przedszkole integracyjne,
d) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
e) przedszkole z oddziałami specjalnymi,
f) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewniają bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa
w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola.
§ 3. 1. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem, o którym
mowa w § 2 ust. 1, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat,
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości
kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania
posiłków.

2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 zostaje obniżona o 50% dla:
1) rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,
2) rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak
i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi 0 zł.
5. Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego
w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.
§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z nauczania, wychowania
i opieki oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna
zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.
§ 5. Traci moc uchwała nr XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia
2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty. Został uchylony art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a stanowiący
dotychczasową podstawę prawną Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określania przez
radę gminy wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W związku
z aktualizacją obowiązującej podstawy prawnej przedstawia się niniejszy projekt uchwały.
Niniejsza regulacja:
 nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania
 nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu
Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej,
 nie będzie powodować w przyszłości dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej
wprowadzeniem.

