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UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY MIASTA RACIĄŻ

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 , art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 5c pkt 1, art.6 ust.1 pkt 2 i art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Raciążu 
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez Miejskie Przedszkole w Raciążu w zakresie podstawy programowej określonej 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2009 r. nr 4, 
poz.17) w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 w Miejskim Przedszkolu w Raciążu realizowane są w godzeniach 
8:00-13:00. 

§ 2. 1. Zajęcia organizowane dla dzieci przebywających w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin 
dziennie oraz wykraczające poza podstawę programową są płatne. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka; 

2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem; 

3) organizację zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci; 

4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka; 

5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 

6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków. 

§ 3. 1. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za każdą zadeklarowaną godzinę oraz za każdą rozpoczętą godzinę 
przekraczającą zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu za świadczenia wykraczające poza podstawę 
programową. 

2. 1.Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych 
dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony w § 1, przy czym liczbę 
godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu w czasie przekraczającym czas określony w § 1oblicza 
się na podstawie deklaracji rodzica ( opiekuna prawnego) złożonej do kierownika przedszkola określającej, 
w jakim dziennym wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola w okresie od momentu przyjęcia 
dziecka do przedszkola do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 
w danym roku szkolnym. 

3. Zmiana deklaracji określonej w ust. 2 może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego ze skutkiem 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano kierownika przedszkola 
o zmianie. 

4. Jeżeli dziecko korzysta z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji, o której mowa w ust. 2, 
opłata naliczana jest według faktycznej liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń. Jeżeli 
korzystanie przez dziecko z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji nie ma charakteru 
sporadycznego, rodzic (opiekun prawny) składa niezwłocznie do kierownika przedszkola korektę deklaracji. 

5. Przed rozpoczęciem roku szkolnego kierownik przedszkola informuje rodziców (opiekuna prawnego) 
o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu. 

6. Opłata, o której mowa w § 3 ust.1 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez 
przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów prawnych). 
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§ 4. 1. Ustala się pełną odpłatność za wyżywienie według miesięcznej kalkulacji w kwocie 6,00 zł dziennie od 
każdego dziecka. Koszt jednostkowy poszczególnych posiłków ustali Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu. 

§ 5. Zakres świadczenia oraz termin i tryb wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie 
Przedszkole, o którym mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawne zawarta pomiędzy dyrektorem Miejskiego 
Zespołu Szkół w Raciążu a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

§ 6. 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom dziecka przysługuje stosowny zwrot opłaty 
za wyżywienie. 

2. Zasady dokonywania zwrotu opłaty, o której mowa w ust.1 ustala dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 8. Tracą moc uchwały nr Nr VIII/ 48 /2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie zasad 
odpłatności rodziców za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Raciążu oraz nr III/10/2010 Rady Miejskiej 
w Raciążu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
3 lipca 2007r. w sprawie zasad odpłatności rodziców za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Raciążu. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Bogusław Jeżak
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Uzasadnienie

Uzasadnienie Do Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011roku 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu 
Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie 
oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991). Wprowadziła zmiany dotyczące definicji przedszkola publicznego oraz 
ustalenia przez organ prowadzący opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. Zgodnie z art. 6 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godz. dziennie. Z kolei na podstawie art. 14 ust. 5 w/w 
ustawy organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie 
przekraczającym ustalony czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. W związku z powyższym 
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


