
Uchwata Nr Lllj1227j2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 12 grudnia 2017 r. 


w sprawie okreslenia wysokosci optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
obj~tych wychowaniem przedszkolnym do korka roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w ktarym konczq 6 lat w prowadzonych przez Gmin~ Miasto Rzeszaw jednostkach 

oswiatowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
a samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 1875), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oswiatowe 
(Dz. U. z 2017 r., paz. 59 z pain . zm.) oraz art . 52 ust. 1- 3 ustawy z dnia 27 paidziernika 
2017 roku a finansowaniu zadan oswiatowych (Dz. U. z 2017 r., paz. 2203), 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§1 

W przedszkolach, oddziatach przedszkolnych przy szkotach podstawowych oraz punktach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gmin~ Miasto Rzeszaw (zwanych w dalszej cz~sci 

uchwaty "przedszkolami") dzieciom obj~tym wychowaniem przedszkolnym do konca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w ktarym konczq 6 lat, zapewnia si~ pi~c godzin 
bezptatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ad 8:00 do 13:00. 

§2 

1. 	 Za kazd q rozpocz~tq godzin~ swiadczen w zakresie wychowania przedszkolnego, 
obejmujqcego nauczanie, wychowanie i opiek~, realizowanego w czasie przekraczajqcym 

wymiar zaj~c, a ktarym mowa w § 1, dla dzieci obj~tych wychowaniem przedszkolnym do 
konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktarym konczq 6 lat, ustala si~ optat~ 
w wysokosci 1 zt. 

2. 	 Wysokosc miesi~cznej optaty za swiadczenia, a ktarych mowa w ust. 1, stanowi sum~ 
iloczynaw optaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczajqcych ponad 
wymiar okreslony w § 1, ze wszystkich dni obecnosci dziecka w przedszkolu w danym 
miesiqcu, z zastrzezeniem § 3. 

§3 

1. 	 W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gmin~ Miasto Rzeszaw formy 

opieki nad dzieckiem do lat 3 ucz~szcza z tej samej rodziny wi~cej niz dwoje dzieci, trzecie 
i kolejne zwalnia si~ z optat. 

2. 	 Zwalnia si~ z optat dziecko posiadajqce orzeczenie a potrzebie ksztatcenia specjalnego 
wydane przez publicznq poradni~ psychologiczno-pedagogicznq . Zwolnienie przystuguje 
ad dnia wptywu orzeczenia do przedszkola. 

3. 	 Dzieciom z tej samej rodziny maze przystugiwac zwolnienie z wi~cej niz jednego tytutu. 

§4 

1. 	 Optaty za swiadczenia przedszkola ptatne Sq z datu w terminie do 10. dnia miesiqca 
nast~pujqcego po miesiqcu, za ktary wnoszona jest odptatnosc. 



2. Wptaty naleinosci dokonuje si~ na rachunek bankowy przedszkola. 

§5 

Traci moc uchwata Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie w sprawie okreslenia wysokosci optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 oraz warunk6w zwolnienia z tych optat w prowadzonych przez Gmin~ 
Miasto Rzesz6w jednostkach oswiatowych. 

§6 

Wykonanie uchwaty powierza siE: Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§7 

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku UrzE:dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego, z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczqcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~'J,ec 
-Andrz1 Dec 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z wejsciem w zycie od 1 stycznia 2018 r. ustawy 0 finansowaniu zadan oswiatowych 

moc utraci zawarta w ustawie 0 systemie oswiaty dotychczasowa delegacja do ustalenia przez 

Rad~ Miasta Rzeszowa wysokosci optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a tym 
samym zachodzi koniecznose podj~cia nowej uchwaty w przedmiotowym zakresie. 

Trese dotychczas obowiqzujqcych przepisow uzupetniono 0 wnioskowane przez rodzicow 

zwolnienie z optat dzieci obj~tych ksztatceniem specjalnym w przedszkolu (oddziale 

przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego), na ktore przystuguje subwencja 
oswiatowa. 


