
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.050.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i w związku z art. 28g ust. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn.zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr 
XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiot konsultacji - przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice, stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji -  od 8 do 14 marca 2018 r.

§ 3. Forma konsultacji - uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać w terminie 
określonym w § 2 za pomocą formularza zgłoszenia opinii, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia w formie elektronicznej na adres e-mail zopo@pyskowice.pl   lub pisemnej, przy czym 
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do siedziby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Pyskowicach.

§ 4. Sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji :

1) na stronie internetowej www.pyskowice.pl   w zakładce "Organizacje pozarządowe„ - "Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi" - ”Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych„ - "Konsultacje w 2018 roku”;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w zakładce „Prawo lokalne” - 
„Zarządzenia Burmistrza Miasta”;

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. Wskazanie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowych w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332 60 40.

§ 6. Pozostałe informacje:

1) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy Pyskowice organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisaną w działalność 
statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje;

2) protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji 
określonej w zarządzeniu na stronie internetowej www.pyskowice.pl   w zakładce "Organizacje 
pozarządowe" - „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” - „Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych" - "Konsultacje w 2018 roku”.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Pyskowicach.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie  z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę

Pyskowice

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 1ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym
(Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1875,  z późn.zm.),  art. 13 ust.1  pkt 2 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia
14 grudnia  2016 r.  Prawo  oświatowe  (Dz. U.  z 2017  poz. 59,  z późn.zm.),  art. 52 ust. 1 i 3  w związku
z art.106 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203),
po  przeprowadzeniu  konsultacji  społecznych  zgodnie  z uchwałą  nr  XLI/317/2017  Rady  Miejskiej
w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi  i podmiotami  wymienionym  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności
pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkola  publiczne,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  gmina  Pyskowice,  zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

§ 2. Wysokość  opłaty  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  w wymiarze  przekraczającym
5 godzin  dziennie,  przez  dzieci  objęte  wychowaniem  przedszkolnym  do  końca  roku  szkolnego  w roku
kalendarzowym,  w którym  kończą  6 lat,  wynosi  1 złoty  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  pobytu  dziecka
w publicznym przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci  moc  uchwala  nr  XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej  w Pyskowicach z dnia  22 grudnia  2016 r.
w sprawie opłat  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych  przez gminę
Pyskowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.050.2018

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 7 marca 2018 r.
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie  ustawa z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych  (Dz. U.  poz. 2203),  na  mocy  której  zostały  uchylone  przepisy  rozdziału  2 ustawy  z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm.), które były podstawą podję-
cia uchwały nr XXVIII/209/2016 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie opłat za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w art. 52  ust. 1 pkt 1, nałoży-
ła  na  radę  gminy  obowiązek  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w pu-
blicznej  szkole  podstawowej,  w czasie  przekraczającym  wymiar  zajęć,  o którym  mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe (czyli powyżej 5 godzin).

Ponadto,  zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświato-
wych, wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 złoty za godzinę zajęć.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  z uwagi  na  konieczność  dostosowania  zasad  pobierania  opłat
w przedszkolach prowadzonych przez gminę do obowiązujących przepisów prawa, powstała konieczność
przygotowania projektu niniejszej uchwały.
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