
UCHWAŁA NR 204/XLIII/2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 
 
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole 
Miejskie w Podkowie Leśnej. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 14 ust. 5, 5a 
 i 6 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej  uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Bezpłatne usługi w zakresie podstawy programowej świadczone są przez przedszkole 
publiczne prowadzone przez Miasto Podkowa Leśna w wymiarze pięciu godzin dziennie  
w godzinach określonych w statucie przedszkola. 
 

§ 2. 
 
1. Świadczenia przedszkola publicznego wykraczające poza podstawę programową   

wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie 

zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie przedszkolnym, 
2) wspieranie i rozwijanie zdolności twórczych wg. indywidualnych zainteresowań 

dziecka, 
3) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, zajęć plastycznych, 

muzycznych i teatralnych; zabaw tematycznych, wspomagających rozwój 
emocjonalny i społeczny dziecka; zabawy i zajęcia wyzwalające aktywność własną 
jak równieŜ zabawy umoŜliwiające relaksację i wyciszenie;  

4) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz 
własnych programów autorskich. 

2. Ustala się opłatę za zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust.1  w wysokości 1,00 zł  
za kaŜdą rozpoczętą godzinę tych zajęć. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 jest waloryzowana na zasadach określonych w ustawie  
o systemie oświaty.  

4. Odpłatność za drugie dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola moŜe być,         
na  wniosek rodzica lub opiekuna, obniŜona o 25%. 

5. JeŜeli do przedszkola uczęszcza juŜ co najmniej dwoje dzieci z danej rodziny,  
to na wniosek rodzica lub opiekuna, zwalnia się z opłat trzecie i kaŜde kolejne dziecko. 

6. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie 
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, oraz deklarowanej przez rodziców 
(opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji 
podstawy programowej.  

7. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 2 podlega obniŜeniu w przypadku nieobecności 
dziecka w przedszkolu za kaŜdy dzień nieobecności  w stosunku  do ilości dni, w których 
przedszkole było czynne dla dzieci w danym miesiącu. 

8. Opłata, o której mowa w ust. 6  nie obejmuje kosztów wyŜywienia. 
9. Wysokość miesięcznej opłaty za Ŝywienie dziecka w przedszkolu ustala dyrektor  

przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 
 



§ 3. 
 
Zakres realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Miasto Podkowa Leśna 
świadczeń, o których mowa w § 2 oraz odpłatności określi umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi)dziecka. 

 
§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 5. 
 

Traci moc uchwała Nr 38/VIII/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania opłaty  
za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej i uchwała  
Nr 80/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 38/VIII/2011 
w sprawie ustalania opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie 
Leśnej. 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem 1 września 2014 r. 
 

§ 7. 
 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 

 
 
                                                                      

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 204/XLIII/2014 
Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 26 czerwca 2014 roku 

 
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane  

przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej. 
 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kompetencją Rady Miasta jest ustalenie opłat  

za świadczenia udzielane przez przedszkole. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu 

publicznym nie obejmuje 5-cio godzinnego pobytu dzieci w przedszkolu w czasie, w którym 

realizuje się podstawę programową. Stosownie do zmian ustawy o systemie oświaty 

dotyczących przedszkoli, wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw, od dnia 1września 2013 r. odpłatność 

rodziców za kaŜdą godzinę przebywania dziecka ponad godziny realizacji podstawy 

programowej wynosi maksymalnie 1 zł za godzinę.  

 

Zgodnie z art. 14d. ust 1. ustawy  o systemie oświaty: ”Na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budŜetu państwa, która moŜe 

być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieŜących związanych z realizacją 

tych zadań.” W 2014 r.  kwota roczna dotacji wynosi  1207,97 zł na kaŜde dziecko, bez 

względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

 

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy zmieniającej organy stanowiące mają obowiązek dokonać 

zmiany brzmienia przyjętym wcześniej uchwałom do 31 sierpnia 2014 r. 

 

Zmiana uchwały jest  wypełnieniem obowiązku ustawowego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 

 


