UZASADNIENIE do Projektu Uchwały Nr ........./XII/2011
Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości opłat w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Krzywcza
Obecnie opłaty za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Krzywczy
pobierane są w wysokości 110,00 zł miesięcznie za jedno dziecko w tym 50 zł
za pobyt dziecka, oraz 60 zł za wyżywienie które obejmuje śniadanie i obiad.
Dzienna stawka żywieniowa za dziecko, w przedszkolu wynosi 3,00 zł dziennie,
stawka ta podlega proporcjonalnie odpisowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu.
Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991) wprowadzono m. in. zmiany w zakresie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. Nowe brzmienie
przepisu art. 14 ust. 5 nakłada obowiązek na organ prowadzący przedszkole (w tym
przypadku radę gminy) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w art. 6
ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, czyli powyżej 5 godzin dziennie.
W konsekwencji tych zmian dotychczasowe uchwały organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.), będą obowiązywać do czasu wydania nowych uchwał, nie dłużej jednak
niż do końca sierpnia br.
Wobec powyższego na podstawie z art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku art. 6
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), organ prowadzący ustala, że przedszkole publiczne
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie,
natomiast zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin
dziennie (z wyjątkiem nauki religii) będą podlegać opłacie w wysokości 0,10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200
poz. 1679 z późn.zm.) ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów na dany rok kalendarzowy, za godzinę zajęć z dzieckiem.
Oznacza to, że rodzice/opiekunowie prawni nie poniosą opłat za dzieci
uczęszczające do oddziałów gdzie nauczanie, wychowanie i opieka będą
zapewnione przez 5 godzin dziennie, natomiast za realizację zajęć powyżej 5 godzin
dziennie zapłacą 0,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1,39 zł za godzinę
zajęć z dzieckiem. Przy założeniu, że dziecko będzie uczęszczać do 8,5 godzinnego
oddziału i dzienna stawka żywieniowa wyniesie 3,00 zł, rodzice/opiekunowie prawni
poniosą opłatę w wysokości około 169,00 zł za miesiąc.
Kalkulacja opłaty za godzinę zajęć z dzieckiem w przedszkolu została sporządzona
w oparciu o ponoszone bieżące wydatki jakie Gmina ponosi w związku
z prowadzeniem przedszkola.
Propozycja wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenie czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, została skonsultowana
z dyrektorem przedszkola w Krzywczy.

