
UCHWAŁA NR L/670/2018 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 marca 2018 r.

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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), w związku z art. 13 ust 1
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Kalisz zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Godziny, w których odbywa się  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określają statuty
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
wymiar określony § 1 ust. 1 w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.
3.  Opłaty, o której mowa w § 2 ust 1, nie pobiera się od dzieci realizujących obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Obniża się opłatę o której mowa w § 2:
a) o 15% za pierwsze dziecko,
b) o 25% za drugie dziecko w tym samym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych

tej samej szkoły podstawowej,
2. Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydanej
przez Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Obniżenie opłaty dotyczy okresu, na jaki został przyznany zasiłek rodzinny.

§ 4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2, rodziny wielodzietne, którym przyznano Kartę 
„Kalisz Rodzina 3+” w związku z uchwałą Nr XLIV/604/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
27  lutego  2014  roku  w sprawie  wprowadzenia  na  terenie  Miasta  Kalisza  Programu  „Kalisz
Rodzina  3+  lub  „Kaliską  Kartę   Mieszkańca”  w  związku  z  uchwałą  Nr  XLIX/646/2018
Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „ Kaliska Karta
Mieszkańca”



§  5. Traci moc uchwała Nr XLV/615/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 roku
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.

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

        Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

    /.../
       Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR L/670/2018 

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 29 marca 2018 r.

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.

W związku  z  wejściem w życie  od  1  stycznia  2018 r.  ustawy o  finansowaniu  zadań
oświatowych  moc  utraci  zawarta  w ustawie  o  systemie  oświaty  dotychczasowa delegacja  do
ustalenia  przez  Radę  Miasta  Kalisza  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego, a tym samym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w przedmiotowym
zakresie.  

 Treść dotychczas obowiązujących przepisów uzupełniono o przyjęty przez Radę Miasta
Kalisza Program: „ Kaliska Karta Mieszkańca”.

Biorąc powyższe pod uwagę , podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

  Prezydent
          Miasta Kalisza
                  /…/

Grzegorz Sapiński


