
UCHWAŁA NR 52/VII/2011 
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę  
Drobin.  

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie obejmujące realizowanie 
zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych.  

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,  o których mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału 
ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.  

§ 2. 1. Rodzic/prawny opiekun ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza 
czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmujące:  

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas 
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:  

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,  

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,  

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali i na powietrzu;  

2) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i ruchowy dzieci, stymulujące zainteresowania i szczególne uzdolnienia dziecka,  

3) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, imprezach artystycznych, okolicznościowych.  

2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń,  o których mowa w ust. 1 ustala się  w wysokości 1,50 zł za 
1 godzinę zegarową realizacji tych zajęć.  

§ 3. 1. W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Drobin ustala się dla każdego dziecka opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w§ 2 ust. 2 z 50 % zniżką.  

2. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której osoba samotnie wychowuje dziecko ustala się 
opłatę za korzystanie ze świadczeń o której mowa w § 2 ust. 2 z 50 % zniżką. Za osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się 
osobę  wymienioną  w art. 3 ust. 17a i art. 11a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)  

3. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym ustala się opłatę za 
korzystanie ze świadczeń, o której mowa w§ 2 ust. 2 z 80 % zniżką.  

§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 - 3 naliczane są w oparciu o deklarację rodziców dotyczącą czasu pobytu dziecka.  

2. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na niepełny miesiąc, opłaty, o których mowa w §   2 -3 naliczane są 
proporcjonalnie do liczby dni roboczych przedszkola.  

§ 5. Brak treści  

1. Opłaty, o których mowa w § 2 -3 nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodzica.  

2. Opłata, o której mowa w §   2 ust. 2 nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się  według odrębnych 
przepisów.  

3. W przypadku wystąpienia zbiegu okoliczności uprawniających do więcej niż  jeden zniżki, o której mowa w § 3 stosuje się 
jedną najwyższą zniżkę.  

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 255/XXXVI/06 Rady Miejskie w Drobinie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia 
odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.  

  

 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę  przedszkoli publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem 
bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na realizację 
której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół,  przeznacza się  czas nie krótszy niż  5 godzin dziennie. Świadczenia, za które przedszkola 
publiczne mają  prawo pobierać  opłaty muszą  być  skonkretyzowane. Zgodnie z tą  zasadą  opłaty można pobierać  za konkretne 
świadczenia przekraczające podstawę  programową  wychowania przedszkolnego, a wysokość opłat winna odpowiadać  zakresowi 
świadczeń,  z których korzysta dziecko. Gmina odpowiada za działalność gminnych przedszkoli, w szczególności odnosi się  to do 
obowiązku ich utrzymania, a także odpowiada za właściwą  ich organizację  zgodną  z oczekiwaniami rodziców. Prowadząc politykę 
prorodzinną  gmina wprowadza zniżki w opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na 
bezpłatne nauczanie, na które gmina zabezpieczy środki finansowe. Zgodnie z projektem uchwały rodzice za jedną  godzinę 
korzystania przez dziecko z usług obejmujących świadczenia wykraczające ponad podstawę  programową, świadczoną  poza czasem 
przeznaczonym na jej realizację,  będą  uiszczali opłatę  w wysokości określonej w §2 ust. 2 uchwały. Wprowadzenie niniejszej 
uchwały jest zasadne, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, 
poz. 991) dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zachowują  moc do czasu wydania 
uchwał przewidzianych art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2011r.  

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Drobinie  

 
 

Andrzej Krzysztof Wawrowski 
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