
Uchwała nr  248/LI/2014
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 9 maja 2014 r

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Miasta Gostynina

Na podstawie art.  6  ust.  1  pkt  2,  art.  14 ust.  5 i  5a  w związku z art.  5c pkt  1  ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),  Rada Miejska
w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
§ 2

Przedszkola  prowadzone  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  zapewniają  bezpłatne  nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 3
1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym
mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie.
3. Zwaloryzowana  kwota  opłaty  pobierana  będzie  w  maksymalnej  wysokości  kwoty  opłaty
ogłoszonej w sposób określony w ustawie.
4. W przypadku  korzystania  z  wychowania  przedszkolnego  przez  dwoje  dzieci  z  jednej  rodziny
opłata, określona w ust. 1 ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko.
5. W przypadku rodzin wielodzietnych zwolnienie z opłaty określonej w ust. 1 przysługuje za trzecie
i kolejne dziecko z danej rodziny.

§ 4
Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 5
Zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz
sposób  pobierania  opłat  za  świadczone  usługi,  reguluje  umowa  cywilno  –  prawna  zawarta
pomiędzy rodzicami dziecka, a przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora.

§ 6
Traci moc uchwała Nr 51/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia
czasu  realizacji  programu  wychowania  przedszkolnego  uwzględniającego  podstawę  programową
wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały
przedszkolne  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  zmieniona  uchwałą  Nr
138/XXVII/2012 z dnia 26 września 2012 r.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 8
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Jolanta Syska - Szymczak



Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Rada gminy ustala również zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty wysokość opłat za
korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w czasie  przekraczającym wymiar  zajęć  bezpłatnych
ustalonych przez organ prowadzący. 
Zgodnie z obowiązującą od dnia 01 września 2013 r. regulacją zawartą w art. 14 ust. 5a, ustawy z
dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty wprowadzoną ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o
zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  niektórych  innych  ustaw (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  827)
wysokość niniejszej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
Jednocześnie w art. 14 ust. 5b do 5e został ustalony sposób waloryzacji tej kwoty. W przypadku
ogłoszenia  nowej  maksymalnej  wysokości  opłat  przez  ministra  właściwego  do spraw oświaty  i
wychowania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca marca,
to nowa stawka obowiązywać będzie od dnia 1 września.
W  związku  z  wprowadzeniem  w/w  regulacji  zaistniała  konieczność  zmiany  dotychczas
obowiązujących stawek opłat za godzinę korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w
wymiarze powyżej 5 godzin dziennie.
Zgodnie  z  art.  5c  ust.  1  ustawy  o  systemie  oświaty  kompetencje  organu  prowadzącego  w tym
zakresie wykonuje rada gminy.


