
UCHWAŁA NR XXXIII/416/2017 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych  przez  Miasto  Kalisz  oraz  określenia  warunków  obniżenia  lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLV/615/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Miasto  Kalisz  oraz
określenia  warunków  obniżenia  lub  całkowitego  zwolnienia  z  tych  opłat  (Dz.Urz.  Woj.
Wielkopolskiego z 2014r. poz. 2542) dodaje się w § 2 ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Opłaty,  o  której  mowa w §  2  ust.  1,  nie  pobiera  się  od dzieci  realizujących obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego.”

  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

          Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                      /.../
          Zbigniew Włodarek



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/416/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 stycznia 2017r.

zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych  przez  Miasto  Kalisz  oraz  określenia  warunków  obniżenia  lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat.  

Zmiany dokonuje się w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty dokonanej  ustawą
z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
oraz  niektórych  innych  ustaw.  Po  zmianie,  możliwość  pobierania  opłat  za  korzystanie  z
wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do lat 5. Należy przez to rozumieć, że
zniesienie możliwości pobierania opłat dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie
przedszkolne  w przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym w szkole  podstawowej  lub  w innej
formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6
lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego i obowiązuje
cały rok szkolny. Generalnie przyjęta jest zasada obowiązująca w całej ustawie o systemie
oświaty,  zgodnie  z  którą  dzieckiem  6-letnim  jest  dziecko,  które  rozpoczyna  edukację
przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku kalendarzowym, w którym
kończy 6 lat. Takie podejście jest także zgodne ze sposobem naliczenia subwencji na 2017 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 stanowi, że na dzieci
w wieku 6-lat i powyżej realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, wykazanych w
Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2016 r. zostanie naliczona średnia
kwota subwencji w wysokości 4,3 tys. zł. Rodzice tych dzieci od stycznia 2017 r. nie powinni
już ponosić opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie uchwały.

         Prezydent 
     Miasta Kalisza
               /.../

Grzegorz Sapiński 


