
UCHWAŁA NR XXVII/197/2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Miasto Maków Mazowiecki oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.), art. 14 ust. 5 i 5a w związku z art. 6 ust. 1 pkt  ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1943) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone 
przez Miasto Maków Mazowiecki realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniają 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 1 odbywa się w godzinach określonych w statutach i arkuszach 
organizacyjnych.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki 
w czasie przekraczającym wymiar godzin wskazany w §1 dla dzieci w wieku 3-5 lat.

2. Dziecko w wieku lat 6 odbywające roczne przygotowanie przedszkolne nie podlega opłatom, o których 
mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2 za każdą godzinę pobytu 
dziecka w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł 
(słownie: jeden złoty). Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie iloczynu stawki godzinowej określonej w  ust. 1 oraz liczby 
godzin, w czasie których dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 2.

§ 4. 1. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w §3 za dzieci objęte kształceniem specjalnym 
lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność.

2. Całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1 udziela Burmistrz na wniosek rodzica lub 
prawnego opiekuna dziecka złożony do dyrektora przedszkola wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi 
uprawnienia do całkowitego zwolnienia z opłaty.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XLVII/315/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
28 sierpnia 2014 r.  w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz warunków zwolnienia z tych opłat 
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 8158).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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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 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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