
UCHWAŁA NR 208/XXXVI/2014
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę 

Małkinia Górna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę 
Małkinia Górna zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1, wychowanie przedszkolne realizowane jest odpłatnie.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. Kwota ta podlega waloryzacji 
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust. 2 i miesięcznej sumy liczby godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, przekraczających wymiar 
godzin, o których mowa w § 1.

§ 3. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 o 50% w przypadku gdy z wychowania 
przedszkolnego korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu 
obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.).

§ 4. 1. Zwolnienie całkowite z ponoszenia opłaty przysługuje:

1) w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych 
lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;

2) za drugie dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na które przyznany jest jednocześnie zasiłek 
rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.);

3) za trzecie i kolejne dziecko, gdy z wychowania przedszkolnego korzysta troje i więcej dzieci z tej samej 
rodziny;

4) bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, w przypadku gdy rodzic wychowuje czworo 
i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym 
zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak 
nie dłużej niż do 24 roku życia.

2. Rodzic (opiekun prawny) 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.

§ 5. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 144, poz. 4578)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik
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Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

UZASADNIENIE

Z dniem 1 września 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827),
która między innymi zmienia zasady finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Wprowadza ona dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w tym zakresie.
Dotacja ta skutkuje obniżeniem opłat wnoszonych przez rodziców dotychczas.

Art. 14 ust. 5 ustawy upoważnia rady gmin do określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych, w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz do określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa powyżej.

Jednakże art. 14 ust. 5a określa maksymalną kwotę, jaką organ prowadzący przedszkole
może pobierać od rodziców dzieci uczęszczających do niego. Wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć
realizowanych w czasie przekraczającym czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, nie może być wyższa niż 1 zł.
Niniejszy projekt uchwały określa czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, wysokość
wnoszonych opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Małkinia
Górna oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Podjęcie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków ponoszonych przez Gminę
Małkinia Górna w skali roku. Uzyskanie dotacji celowej na przedszkola spowoduje zmniejszenie
udziału własnego gminy o około 400.000 w skali roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu
dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Małkinia Górna jest zasadne.
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