
UCHWAŁA Nr IX/62/2007
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 31 maja 2007r.

 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych
przez Miasto Maków Mazowiecki.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) oraz art. 14 ust 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.)
uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala  się  następujące  opłaty  za  świadczenia  przedszkoli  prowadzonych  przez  Miasto  Maków

Mazowiecki:

1) opłatę  stałą  w  wysokości  110,00  złotych  miesięcznie  od  jednego  dziecka,  które

korzysta  ze  świadczeń  przedszkolnych  w  zakresie  przekraczającym  podstawę

programową,

2) dzienną  opłatę  za  wyżywienie  uwzględniającą   koszt  surowców  zużytych  do

przygotowania posiłków w wysokości:

a) 5,00 złotych dziennie – w przypadku korzystania z trzech posiłków,

b) 3,75  złotych   dziennie  –  w  przypadku  korzystania  ze  śniadania  z

obiadem  lub obiadu z podwieczorkiem,

c) 2,50 złotych dziennie – w przypadku korzystania z obiadu,

d) 1,25  złotych  dziennie   -  w  przypadku  korzystania  ze  śniadania  lub

podwieczorku.

3) Opłata  określona  w  §  1  pkt.  1  nie  zawiera  kosztów  zajęć  dodatkowych,  a  w

szczególności   nauki  języków obcych,   rytmiki  i  innych  zajęć  organizowanych  w

przedszkolach  za  zgodą  lub  na  życzenie  rodziców.  Zajęcia  te  opłacane  są  przez

rodziców odrębnie.  

§ 2

Dzieci  z  grup  „O”  realizujące  wyłącznie  obowiązkowe  roczne  przygotowanie  przedszkolne  w

ramach podstawy programowej,  organizowane w przedszkolach mają możliwość korzystania   z

obiadu po kosztach określonych w  § 1 pkt. 2 lit. c. 

§ 3

1. Opłaty stałej nie wnoszą rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci uczestniczą jedynie w

zakresie 5-godzinnej podstawy programowej w godz. 900 – 1400, określonej w Rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz. 458 z 2002 roku

z późn. zm.). 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu z powodu leczenia sanatoryjnego,

ambulatoryjnego lub szpitalnego , poświadczonego zaświadczeniem lekarskim, opłata o której

mowa w § 1 pkt. 1 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności. 



§ 4

Opłatę stałą o której mowa  w § 1 pkt. 1 obniża się o 20% za każde kolejne dziecko uczęszczające

do przedszkola, będące pod opieką tych samych rodziców lub opiekunów prawnych. 

§ 5

1. Ustala  się,  iż za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega składnik

opłaty określony w § 1 pkt. 2, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu

przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

2. Opłaty określone w § 1 pkt. 1 i 2  winny być wnoszone w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

§ 6
1. Za  terminową  realizację  należności  z  tytułu  opłat  za   przedszkole  odpowiada  dyrektor

przedszkola. 

2. W przypadku nieterminowego regulowania  opłat  będą  naliczane  odsetki  ustawowe  za  każdy

dzień zwłoki. 

§ 7

Traci moc uchwała Nr XV/80/2004 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie opłaty za świadczenia przedszkoli samorządowych.    

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 roku.  

                                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

                                                                                             Ireneusz Pepłowski         



 UZASDNIENIE 

Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity 

Dz.U.  z  2004  roku  Nr  256,  poz.  2572  z  późń.  zm.)  określa,  że  „opłaty  za  świadczenia

prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy”. 

Z  powyższego  artykułu  ustawy wynika  konieczność  ustalenia  odpłatności  za  przedszkola  w

drodze uchwały Rady Miejskiej.

Propozycja zmiany uchwały została zainicjowana przez dyrektorów miejskich przedszkoli. 

Na  podstawie  ich  stanowiska  utrzymująca  się  tendencja  zwyżkowa  artykułów  spożywczych

powoduje konieczność podniesienia stawki żywieniowej.

Wielkość i kaloryczność posiłków oraz ilość surowców nie zbędnych do ich przyrządzenia ustala

się  z  uwzględnieniem  racji  pokarmowych  odpowiadających  normom  fizjologicznego

zapotrzebowania w żywieniu dzieci w wieku od 3 do 6 lat, określonych przez Ministra Zdrowia.

Kontrole  spełniania  tych  racji  pokarmowych  prowadzi  Powiatowa   Stacja  Sanitarno-

Epidemiologiczna. W związku z tym, iż stawka żywieniowa w placówkach jest za mała, istnieje

problem z zachowaniem tych norm.

Dotychczasowe stawki opłaty stałej  i  żywieniowej nie były podwyższane od 1 września 2004

roku, nawet o wskaźnik inflacji, dlatego też dyrektorzy proponują zmianę opłaty stałej ze 100,00

zł. na 110,00 zł.  miesięcznie od jednego dziecka korzystającego ze świadczeń przedszkolnych,

oraz proponują zwiększenie opłaty za wyżywienie z 4,00 zł. do 5,00 zł.  

Projekt powyższej Uchwały jednocześnie wprowadza ulgi dla rodzin, z których dwoje i więcej

dzieci korzysta z miejskich przedszkoli, oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej, gdzie istnieje

możliwość  opłaty  za  żywienie  dziecka  w  przedszkolu  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy

Społecznej. Ponadto Uchwała precyzuje sytuację dzieci odbywających roczne przygotowanie w

klasie „0”  oraz  czas  pobytu dziecka w placówce.  Wobec powyższego podjęcie Uchwały jest

zasadne. 


