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UCHWAŁA NR LVI/545/14
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
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 wymiarze
5 godzin dziennie.
Godziny realizacji podstawy programowej określają statuty przedszkoli.
§ 2. 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 zajęćw wysokości 1 zł.
Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za przedszkole prowadzone przez Gminę, 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 pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka przekraczającą
czas realizacji podstawy programowej w danym dniu.
4. Ustalona opłata będzie podlegała weryfikacji ze względu na faktyczny czas pobytu dziecka i będzie
rozliczana przy dokonywaniu opłaty w następnym miesiącu.
5. Opłata, określona w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci, które są ustalane przez dyrektorów
przedszkoli na podstawie odrębnych przepisów
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIV/331/13 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Blanka Jabłońska
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2013r., poz. 827) wprowadziła zmiany dotyczące opłat pobieranych od rodziców za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach w czasie przekraczającym
obowiązkowy wymiar zajęć. Ustawodawca określił, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za
godzinę zajęć. Oznacza to, że wszystkie zajęcia odbywające się w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, są prowadzone w ramach opłaty ustalone przez Radę Miejską.
Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy zmieniającej z dnia 13 czerwca 2013r., uchwały rad gmin, podjęte na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał
podjętych na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o. w znowelizowanym brzmieniu, nie dłużej jednak niż do dnia
31 sierpnia 2014r., z tym, że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie
i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
przekracza 1 zł za godzinę zajęć – wówczas opłata ta od 1 września 2013r. wynosi 1 zł.
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową
z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących
związanych z realizacją tych zadań.

