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W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 kwietnia 2018 r. informuję, że ustawodawca
umocował radę gminy do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w art. 13 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.
zm.), jednocześnie określając górną granicę tych opłat na poziomie 1 zł za godzinę ww. zajęć.
Ponadto rada gminy może także określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z tych opłat. Powyższe jasno wynika z art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
Z uwagi na to, że obowiązek ponoszenia przedmiotowych opłat wynika wprost
z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym i aktualizuje się w momencie
rozpoczęcia korzystania z tego świadczenia, nie stosuje się reguły wynikającej z art. 61 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
Natomiast stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin,
w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego, dokonuje
dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznej. Zawarte z rodzicami
umowy w przedmiotowym zakresie są wiążące do końca okresu ich obowiązywania,
a podstawą pobierania tych opłat z góry będzie zadeklarowana przez rodziców liczba godzin
ponadwymiarowych będąca podstawa ich naliczenia w okresie miesięcznym.
Należy zauważyć, iż całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat następuje w drodze
decyzji prezydenta albo upoważnionego przez niego dyrektora przedszkola, w myśl art. 52
ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.
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