
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .../.../2018 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ……….2018 r.  

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Podkowa Leśna  

(dalej: Przedszkole) zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w 

wymiarze 5 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 

określonych w statucie.  

 

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w 

czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 

1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę zajęć, przy czym za niepełną godzinę opłata 

ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 

 

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

 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji zgodnie  

z zasadami określonymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

§ 3. 1. W przypadku, gdy do Przedszkola uczęszcza jednocześnie dwoje uczniów, z tej 

samej rodziny, wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust.1, na wniosek rodzica (opiekuna 

prawnego), obniżona zostanie o 25% na drugie dziecko.  

 

2.  Jeżeli do Przedszkola uczęszcza więcej niż dwoje uczniów, z jednej rodziny, to na 

wniosek rodzica (opiekuna prawnego), zwalnia się z opłat trzecie i każde kolejne dziecko.  

 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o skorzystanie z częściowego 

zwolnienia z opłat, określonego w ust. 1 i 2, zobowiązani są przedstawić w formie 

oświadczenia dane, niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.  

 

§ 4. Zakres świadczeń, z których będzie korzystał uczeń objęty wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat oraz 

wysokość związanych z tym opłat określi umowa zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami 

(opiekunami prawnymi) tego ucznia.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  

 



§ 6. Traci moc uchwała Nr 215/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 

lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna, 

zmieniona uchwałą Nr 225/XXXV/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  

w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 

 
 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), kompetencją Rady Miasta 

jest ustalenie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole poza wymiarem 5 godzin 

dziennie, realizowanych pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 

określonych w statucie Przedszkola.  

 

Przyjmuje się następujący sposób naliczania wysokości opłat za przedszkole:  

„Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem  

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  

w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w 

wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę zajęć, przy czym za niepełną godzinę 

opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu.”. 

 

W 2017 roku realizowano opłaty za przedszkole następująco:  

„Za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole, przez dzieci  

w wieku do 5 lat, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty)za każdą 

rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar określony w § 1.2. Miesięczna wysokość opłaty za 

czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 

1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu.”. 

 

Przyjęty obecnie sposób naliczania wysokości opłat za przedszkole jest realizacją przyjętej w 

orzecznictwie prawnym zasady ponoszenia opłat tylko za rzeczywisty czas korzystania przez 

dziecko z danego świadczenia. 

 

Obniżki i zwolnienia z opłat za przedszkole nie ulegają zmianie w porównaniu z rokiem 2017.  

 

Uchwała zobowiązuje dyrektora Przedszkola do zawarcia umowy z rodzicami (opiekunami 

prawnymi) ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym określającej zakres świadczeń, 

 z których będzie korzystał uczeń oraz wysokość związanych z tym opłat.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Z up. Burmistrza Miasta Podkowa Leśna   

Sekretarz Miasta 

     /-/ 

 Maria Górska 


