Druk Nr

Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/429/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę
w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Kraków.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203), art. 12 pkt 7 w
związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055/, w związku z art. 94a ust. 3 pkt
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329, Nr 106 poz. 496, zm. Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943, z 1998 r.
Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550,
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144
poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z
2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 99
poz. 1001, Nr 145 poz. 1532, Nr 162 poz. 1690, Nr 173 poz. 1808/ oraz §3 ust.1 pkt 3 i §4
ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie
przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół,
zakładów kształcenia nauczycieli i placówek /Dz. U. Nr 131 poz. 1458/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XLV/429/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę
w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Kraków, w §1 ust.1 wprowadza się pkt 3 o treści: ”w szkole muzycznej – równowartość 3.000
euro”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Osoby nie będące obywatelami polskimi, o statusie innym niż wymieniony w art. 94a
ust.2 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, nie korzystają z nauki
w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych publicznych szkołach
ponadpodstawowych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia
nauczycieli i publicznych placówkach, na warunkach dotyczących obywateli polskich (art.
94a ust.2). Takie osoby, jeżeli nie otrzymują stypendium przyznanego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, ewentualnie stypendium przyznanego przez
organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły,
zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki, mogą korzystać z nauki w publicznych
szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach wymienionych w art.94a ust.2 na
warunkach odpłatności (art. 94a ust.3).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie
przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół,
zakładów kształcenia nauczycieli i placówek określa minimalną wysokość opłat,
pozostawiając w gestii organu prowadzącego ostateczną decyzję w zakresie ich ewentualnego
podwyższenia.
W celu ujednolicenia i aktualizacji regulacji aktualnie obowiązujących na terenie
Gminy Miejskiej Kraków z treścią §3 ust.1 Rozporządzenia wprowadza się odpłatność
z tytułu korzystania z nauki w szkole muzycznej wynoszącą równowartość 3000 euro, na
poziomie minimalnym przewidzianym w Rozporządzeniu.

