
UCHWALA NR XI/73/2011 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 września 2011 r. 

zmieniająca uchwałę 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 w zw. 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 późno zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 99, poz. 3155) w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

l) ust. l otrzymuje brzmienie: "l. Opłata, o której mowa w § 2 ust. l za każdą zadeklarowaną przez rodziców 
(prawnych opiekunów) dziecka godzinę oraz każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą deklarowany czas 
pobytu dziecka w przedszkolu świadczeń udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola wynosi 3 zł 
z zastrzeżeniem ust. 2.", 

2) w ust. 2 w lit. a i c wyraz "zamieszkałych" zastępuje się wyrazem "zameldowanych". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola pl.,lbliczne należnych od 
dnia l września 2011 roku. 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku 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 przela-aczającym 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 szkół (Dz. U. Nr 61, 
poz. 624 ze zm.) przeznacza się czas nie la-ótszy niż 5 godzin dziennie. Wspomniana wyżej ustawa obliguje organy 
prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie 
przela-aczającym 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 kon1aetne świadczenia 
przelaaczające 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 3,00 zł. Intencją wnioskodawców uchwały jest aby odpłatność 
rodziców (prawnych opiekunów) pozostawiających dziecko w przedszkolu na 8 godzin dziennie nie zwiększyła się 
znacznie od pobieranej dotychczas opłaty stałej wynoszącej 140 zł miesięcznie. Proponowana od Ol września 2011 
roku opłata, dla dzieci zameldowanych na terenie Miasta Maków Mazowiecki wzrośnie zaledwie o 2,92%. Łączna 
kwota opłaty za świadczenia przedszkolne od 01 września 2011 roku stanowić będzie 18% ogólnych kosztów 
utrzymania dziecka w przedszkolu. Wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez" rodziców (prawnych 
opiekunów) uzależniona będzie od liczby dni i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a obowiązująca 
dotychczas uchwała Rady Miejskiej w Malcowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wysokości 
i zasad ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Maków 
Mazowiecki zobowiązywała do opłaty w stałej wysokości niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

Id: JLGQZ-AVGBQ-DAHDJ-HHGYB-RMGXN. Podpisany Strona 1 


