UCHWAŁA NR XLIX/561/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.
818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.
991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz.
1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i poz. 827) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) przedszkole integracyjne,
c) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
d) przedszkole z oddziałami specjalnymi,
e) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
f) punkt przedszkolny;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa
w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
2. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeżeniem § 4 ust 1 i 2.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn:
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w § 2, wskazanej przez rodziców, oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu i wnoszona
jest z góry, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Rozliczenie miesięcznej wysokości opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych świadczeń
w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczenia, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której
mowa w ust. 2 oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony
w § 2.
§ 4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2:
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1) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
indywidualnych lub zespołowych;
2) o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek
rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
3) o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej,
uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.
2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.
3. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest
przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
4. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg określonych w ust. 1, przysługuje tylko jedna ulga
wybrana przez rodziców.
§ 5. Opłaty, o których mowa w § 3 i § 4 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za
wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie
kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.
§ 6. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3 - 5,
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka, która określi
w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres
korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.
§ 7. Rozliczenie opłat wniesionych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały wg zasad
określonych w § 3 i § 4, nastąpi w terminie do dnia 10 listopada 2013 r.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Białystok zmieniona uchwałą Nr XLVII/520/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r.
(Dz.Urz. Woj. Podl. z 2011 r., Nr 197, poz. 2393 i z 2013 r. poz. 2490).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Nazaruk
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