UCHWAŁA NR XI_103_2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Miasto Sandomierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:
§ 1.
Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sandomierz, zapewniają bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 7:30 do godziny 12:30, w ramach
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 2.
1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkola publiczne w czasie
przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) Zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:
a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne,
konstrukcyjne;
b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków;
c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne;
d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia
i odpowiedzialności;
2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia
gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną;
3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, między innymi adaptację dziecka
w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne;
4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli
środowiska lokalnego;
5) opiekę i wychowanie.
§ 3.
1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez
dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń
przedszkola, określony w § 1.
2. Ustala się wysokość stawki godzinowej na kwotę 2,40 zł (słownie zł. dwa i 40/100 ).
§ 4.
Opłatę, o której mowa w § 3 wnosi się za dany miesiąc w terminie do 15‐go każdego miesiąca.
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§ 5.
Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka i zajęć dodatkowych
organizowanych na życzenie rodziców ( rytmika, nauka pływania, nauka tańca towarzyskiego ).
§ 6.
Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ulega obniżeniu:
1) o 25% za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola,
2) o 50% za trzecie i kolejne dzieci uczęszczające do przedszkola.
§ 7.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem zgłoszenia do
dyrektora przedszkola nieobecności dziecka w dniu poprzedzającym tą nieobecność.
§ 8.
Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz
warunki jej wypowiedzenia, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub
prawnymi opiekunami.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zadaniem
organu prowadzącego jest ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenie
wysokości opłat za świadczenia przedszkoli wykraczające poza określony czas. Konieczność podjęcia nowej
uchwały wynika z zapisów art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(
Dz. U. Nr 148, poz. 991 ). Proponuje się zatem określenie czasu realizacji podstaw programowych wychowania
przedszkolnego, jako świadczenia bezpłatnego w ciągu 5 godzin dziennie, od godz. 730 do godz. 1230.
Natomiast proponowana opłata za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przekraczających wymiar
zajęć bezpłatnych wynosić będzie 2,40 zł. ( słownie zł. dwa i 40/100 ). Koszt miesięczny utrzymania jednego
dziecka wprzedszkolu samorządowym wynosi średnio 858,05 zł. przy poprzedniej wysokości opłaty za jedno
dziecko wynoszącej 110 zł. Planowane wpływy z opłat za przedszkola wyniosą w 2011 roku 658.835 zł., a udział
miasta w miesięcznym koszcie utrzymania jednego dziecka wyniesie 4.618,86 zł. przy ogólnych wydatkach na
przedszkola w 2011 roku wynoszących 6.307.286, 00 zł. Proponowana stawka wprowadzi następujące zmiany:
‐ przy 4 płatnych godzinach x 2,40 zł x 21 dni = 201,60 zł za jedno dziecko miesięcznie; ‐ przy 3 płatnych
godzinach x 2,40 zł x 21 dni = 151,20 zł za jedno dziecko miesięcznie; ‐ przy 2 płatnych godzinach x 2,40 zł x 21
dni = 100,80 zł za jedno dziecko miesięcznie; ‐ przy 1 płatnej godzinie x 2,40 zł x 21 dni = 50,40 zł za jedno
dziecko miesięcznie. Wysokość miesięcznej opłaty, którą stanowi iloczyn liczby dni w danym miesiącu, dziennej
liczbie godzin usług świadczonych przez przedszkole, jaką zadeklaruje rodzic oraz proponowanej opłaty za
jedną godzinę, określi umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicem lub
prawnym opiekunem ucznia.
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