UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew uchyla się §4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.
Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
kwalifikuje opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania
przedszkolnego do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym co
oznacza, iż zawieranie umów w tym zakresie jest zbędne. W związku z powyższym w celu uporządkowania
tej kwestii konieczne jest uchylenie §4 uchwały.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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