
UCHWAŁA NR LI/1138/2018
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych  oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez 

Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz.  1875), art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto 
Kielce realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, z nauczania, wychowania i opieki w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości:

1) 1,00 zł;

2) 0,50 zł - dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

2. Miesięczna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
w danym miesiącu, dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar godzin określony w § 1 oraz opłaty 
wskazanej w pkt 1 lub 2.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zwrotowi 
w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień nieobecności w taki sposób, że opłata pobierana w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, jest pomniejszana o kwotę zwrotu.

4. Opłatę wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola lub szkoły 
podstawowej. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień płatności uważa 
się najbliższy dzień roboczy.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 949.
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§ 3. Wymiar godzin wykraczający poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki i wynikającą 
z niego wysokość opłat określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły 
podstawowej a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXIV/1113/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie 
określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kielce w czasie przekraczającym 
ten wymiar.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce

Dariusz Kozak
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