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UCHWAŁA Nr XXIII/215/12
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ożarów Mazowiecki w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa 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 2009r. Nr 4, poz. 17), są realizowane bezpłatnie.
2. Podstawa programowa, o której mowa w ust. 1 jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 13:00, tj. nie mniej niż 5 godzin dziennie.
§ 2.1. Za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki, wykraczające poza podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczo-wychowawczych, ustala się opłatę za 1 godzinę
realizacji tych zajęć w wysokości 2,40zł.
2. Świadczenia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, za które pobiera się opłatę podaną w ust. 1,
obejmują:
1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój intelektualny dziecka,
2) organizację gier i zabaw rozwijających indywidualne zdolności dzieci i ich zainteresowania,
3) organizację zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych, rozwijających zdolności artystyczne dzieci
i przygotowujących je do udziału w imprezach artystycznych,
4) organizację gier i zabaw wspomagających rozwój ruchowy dziecka,
5) opiekę nad dzieckiem stosownie do wieku i potrzeb podczas zajęć w przedszkolu, odpoczynku i spożywania
posiłków.
§ 3.1. Miesięczna wysokość opłaty za przedszkole ustalana jest jako iloczyn opłaty ustalonej w § 2, deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej oraz liczby dni faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Opłata pobierana jest z góry, w terminie do 10 każdego miesiąca.
3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka przekraczającą czas realizacji podstawy programowej w danym dniu, przy czym dwie rozpoczęte godziny (przyprowadzenie i odbiór dziecka) traktuje się jako jedną godzinę.
4. Ustalona opłata będzie podlegała weryfikacji ze względu na faktyczny czas pobytu dziecka i będzie rozliczana przy dokonywaniu opłaty w następnym miesiącu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 4918

§ 4.1. Opłata, określona w § 3 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci, które są ustalane przez dyrektorów przedszkoli na podstawie odrębnych przepisów oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych
przez przedszkole na wniosek rodziców.
2. Zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 361/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2009r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Blanka Jabłońska
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Uzasadnienie
Obecnie obowiązująca opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu obowiązuje w naszej gminie od września 2009
roku i wynosi 1,90zł godzinę pobytu poza podstawą programową. W tym czasie były już trzy podwyżki wynagrodzeń oraz
podwyżki energii.
Obecnie koszt jednej godziny pobytu dziecka w przedszkolu wyliczony na podstawie uchwalonego budżetu gminy to
3,89zł. Uchwalona stawka pozwoli na zbliżenie się do faktycznego kosztu i nadal będzie niższa od stawek obowiązujących
w sąsiednich gminach.

