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UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Miasto Maków Mazowiecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Świadczenia wychowawczo – dydaktyczne udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Miasto Maków Mazowiecki zwane dalej przedszkolami są realizowane bezpłatnie w zakresie podstawy 
programowej w wymiarze pięciu godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 13.00. 

§ 2. 1. Za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w zakresie 
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, rodzice (prawni 
opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 za świadczenia opiekuńczo – wychowawczo – bytowe udzielane przez 
przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonym na realizację programu wychowania 
przedszkolnego, obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, w tym: 

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających dziecku 
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem 

a) przygotowania miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka, 

b) nadzoru nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczynkiem dziecka, 

c) nadzoru nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym 
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw. 

2) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej, 

3) zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 
artystycznych i okolicznościowych, 

4) gier i zabaw – wspomagających rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniających i korygujących 
wady wymowy dziecka, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiających 
dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny. 

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdą zadeklarowaną przez rodziców (prawnych opiekunów) 
dziecka godzinę oraz za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, 
udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola wynosi 0,361% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, 
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 
200, poz. 1679 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 obniża się: 

a) o 20% dla dzieci zamieszkałych w Makowie Mazowieckim, 

b) o 40% dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

c) o 40% za każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola będące pod opieką tych samych rodziców 
(opiekunów prawnych) dla dzieci zamieszkałych w Makowie Mazowieckim. 

3. Maksymalne obniżenie opłaty, o której mowa w ust.1, nie może przekroczyć 40% tej opłaty, choćby 
zsumowanie wszystkich występujących tytułów, o których mowa w ust. 2, dawało wartość większą. 
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4. Opłata, ustalona na podstawie ust. 2 pkt b jest przyznawana na udokumentowany wniosek rodziców 
(opiekunów prawnych) i obowiązuje w danym roku szkolnym, nie dłużej niż okres na jaki zostało przyznane 
orzeczenie o niepełnosprawności. 

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, 
prowadzonych na życzenie rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach stosuje się odpowiednio art. 67a 
ustawy o systemie oświaty. 

§ 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz wnoszenie opłat określi umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) a dyrektorem przedszkola. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/214/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2009 
roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez 
Miasto Maków Mazowiecki. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr inż. Waldemar Zabielski
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) doprecyzowuje 
przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, na realizację której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól ( Dz. U. z 2001 
r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Wspomniana wyżej ustawa 
obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, 
uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przedszkola świadczą usługi dwojakiego 
rodzaju. 
Usługi wychowawczo – dydaktyczne, mają charakter obligatoryjny i są bezpłatne oraz usługi opiekuńczo-bytowe 
o charakterze fakultatywnym za odpłatnością. Realizacja opisanych wyżej świadczeń odbywa się na podstawie 
statutu przedszkola.. Bezpłatna nauka, wychowanie i opieka zaplanowane zostały w godzinach od 8.00 do 13.00, 
czyli w czasie obecności wszystkich dzieci w przedszkolu. W tym czasie przedszkole zapewni realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 
Gmina może pobierać opłatę za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. Zgodnie z projektem uchwały rodzice (prawni opiekunowie) za jedną godzinę korzystania przez 
dziecko z usług opiekuńczo-bytowych przekraczającą podstawę programową będą uiszczać opłatę w wysokości 
5,00 zł. Wysokość tej stawki wynika z dotychczasowych wydatków ponoszonych przez Miasto z tytułu 
zapewnienia dzieciom opieki przedszkolnej w godzinach przekraczających czas niezbędny na realizację podstawy 
programowej. Kwotowa stawka została przeliczona na stawkę procentową w stosunku do najniższego 
wynagrodzenia i wynosi 0,361% tego wynagrodzenia. Od wyżej wymienionej stawki zastosowano zniżki 
w wysokości 20% dla dzieci zameldowanych na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz w wysokości 40% dla 
dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i dla drugiego i kolejnego dziecka uczęszczającego do 
przedszkola będącego pod opieką tych samych rodziców (opiekunów prawnych) zameldowanych w Makowie 
Mazowieckim. 
Intencją jest aby odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) pozostawiających dziecko w przedszkolu na 8 godzin 
dziennie nie zwiększyła się znacznie od pobieranej dotychczas opłaty stałej w wysokości 140zł. miesięcznie. 
Wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców (prawnych opiekunów) uzależniona będzie od liczby dni 
i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a obowiązująca obecnie uchwała Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki zobowiązuje do opłaty w stałej wysokości 
niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 


