
UCHWAŁA NR XVI/90/2016
RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  
w przedszkolach  i innych  formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Michałowice.

Na podstawie:  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.5, art. 6 ust 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2015. poz. 2156 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

- ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2015. poz. 2156 z 
późn. zm.)

- przedszkolu - rozumie się przez to przedszkole publiczne i inną formę wychowania przedszkolnego- 
prowadzone przez gminę Michałowice

§ 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową 
wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i 
opiekę, nie mniej niż 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 
do13.00.

§ 3. 1. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole , a wykraczające poza podstawę 
programową, o której mowa w § 2, realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu są odpłatne i obejmują w 
szczególności:

a) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

b) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

c) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;

d) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

e) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

f)  opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

2. Opłata za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty się nie pobiera. Rodzic (opiekun prawny) 
informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

5. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty, o której mowa w ust 2, i liczby godzin 
świadczeń udzielonych dziecku przez przedszkole w danym miesiącu, w czasie przekraczającym czas określony 
w § 2.

6. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za 
świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Opłata, o której mowa w ust. 3 oraz w ust. 5, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

8. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (opiekunów 
prawnych) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 4. Zakres świadczeń oraz zasady pobierania opłat, o których mowa w § 2, będzie regulowała umowa 
cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, która w 
szczególności określi:
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- okres, na który jest zawierana,

- dzienny wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

- zakres korzystania z posiłków,

- zakres korzystania ze świadczeń ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Michałowice

Ewa Krawczyk

Id: B8176F4B-8870-412F-B237-72F3D8AA5662. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ma na celu określenie dziennego wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Michałowice. W
przypadku gminy, która nie prowadzi przedszkoli publicznych uchwała jest konieczna dla przedszkoli
niepublicznych, które spełniają warunki określone w art. 90 ust 1 b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie
oświaty (t.j. Dz.U 2015, poz. 2156 z późn. zm.), co spowodowane jest wprowadzeniem istotnych zmian w
organizacji i finansowaniu wychowania przedszkolnego.

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.) określa m.in.
zasady organizacji i finansowania wychowania przedszkolnego i zobowiązuje gminę do zapewnienia bezpłatnej
opieki przedszkolnej w zakresie podstawy programowej dzieciom w wieku 4 - 5 lat. (od września 2017r także
dzieciom 3-letnim) zamieszkałym na terenie tej gminy.

Ponieważ Gmina Michałowice nie prowadzi przedszkola samorządowego- ma obowiązek przeprowadzić
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i wyłonić
niepubliczne przedszkole lub niepubliczne przedszkola, które spełniają warunki określone w art. 90, ust 1 b ww.
ustawy. Przedszkole to ( lub przedszkola) m.in. nie będzie pobierać od rodziców (opiekunów prawnych) opłat za
nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej w
wymiarze 5 godzin dziennie, natomiast za czas wykraczający poza bezpłatne nauczanie będzie pobierać opłatę nie
wyższą niż opłaty ustalone przez Radę Gminy dla publicznych przedszkoli samorządowych, nie wyższą jednak
niż 1 zł za godzinę.

Wobec powyższego konieczne jest ustalenie stawek opłat, o których mowa powyżej, mimo że w gminie nie
funkcjonują przedszkola samorządowe, a w szkołach działają jedynie oddziały rocznego obowiązkowego
przygotowania do szkoły.

Można przyjąć, że średnia dzienna rzeczywista liczba godzin uczęszczania dzieci do przedszkoli wynosi około
8 godzin. W związku z tym wysokość miesięcznej opłaty przy liczbie około 3 godzin dziennie poza 5 godzin
bezpłatnych wynosić będzie ok. 63 zł., co stanowi znaczną różnicę w odniesieniu do kosztów dotychczas
ponoszonych przez rodziców (opiekunów) w przedszkolach niepublicznych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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