Uchwała Nr 41/IV/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 4 lipca 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenie czasu przeznaczonego
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Małkinia Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1, pkt 2 i art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Małkinia
Górna w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009 r Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie 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.
§ 2.
1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi przedszkola publicznego
realizowane są odpłatnie i obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijanie zdolności twórczych,
d) wspieranie indywidualnych zainteresowań.
2) organizowanie imprez okolicznościowych;
3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu
w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, psychologa
i innych specjalistów,
b) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.
2. Opłatę za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1,
ustala się w wysokości 1,50 złotych.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako
iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, deklarowanej przez rodziców
(prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3.
Zasady realizowanych przez przedszkola świadczeń, o których mowa w § 2, oraz zasady
odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 4.
Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr 111/XX/2004 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat stałych za świadczenia udzielane przez Przedszkole
Samorządowe w Małkini Górnej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z
2004 r., Nr 176, poz. 4592).
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

UZASADNIENIE
Z dniem 1 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991), która doprecyzowała przepisy związane
z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy organ prowadzący
przedszkole musi dostosować uchwałę wydaną na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty do nowych przepisów do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 u.o.s.o. przedszkole publiczne ma zapewnić bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym
niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący na mocy upoważnienia określonego w art. 14 ust. 5
ustala wysokość opłat za świadczenia przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar
bezpłatnych zajęć, o którym w art. 6 ust. 1 pkt 2.
W projekcie uchwały wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki został
ustalony na poziomie 5 godzin. Godziny, w których realizowane będzie bezpłatne nauczanie,
dla każdego oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola. Poza tym czasem świadczenia udzielane przez przedszkole będą płatne. W
projekcie uchwały wyszczególniono świadczenia realizowane w przedszkolu w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie, które są odpłatne w wysokości 1,50 złotych za godzinę.
Kalkulacja opłaty za godzinę zajęć z dzieckiem w przedszkolu została sporządzona w
oparciu o planowane wydatki jednostek budżetowych określone w Uchwale budżetowej dla
Gminy Małkinia Górna.
Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest,
jako iloczyn: stawki godzinowej (1,50 zł), deklarowanej przez rodziców (prawnych
opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu – poza czasem bezpłatnym oraz
liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
Zasady realizowanych przez przedszkole usług i świadczeń, oraz zasady odpłatności
za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
Zgodnie z orzecznictwem NSA oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewodów,
świadczenia, za które przedszkola mają prawo pobierać opłaty, zostały skonkretyzowane w
celu realizacji zasady ekwiwalentności tych świadczeń i opłat.

