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UCHWAŁA NR X/95/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Żelechów 

Na podstawie oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie uchwala co następuje: 

§ 1. 
Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Żelechów w zakresie podstawy 
programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 14 poz. 17) realizowane są bezpłatnie w wymiarze 
pięciu godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 . 

§ 2. 
1. Świadczenia i usługi, udzielane po czasie wymienionym w § 1, realizowane są odpłatnie i obejmują 

zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka takie jak: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 

2) zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka, 

3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

4) zajęcia interaktywne rozwijające zainteresowania otaczającym światem. 

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 0,12% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679 ze zmianami), ogłaszanego 
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. 

3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej. 

4. Opłaty, o których mowa w ust.2, wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 15 
każdego miesiąca. 

§ 3. 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę 

godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, 
o których mowa w § 2 ust.1. 

2. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustala się na podstawie stawki godzinowej, 
o której mowa w § 2 ust.2 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby 
godzin pobytu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata, o której mowa w § 2 ust.2, podlega 
zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne. 

4. Opłata, o której mowa w § 2 ust.2, ulega obniżeniu w szczególnych przypadkach, na wniosek rodzica 
(opiekuna prawnego) dziecka, na podstawie decyzji dyrektora przedszkola podjętej w porozumieniu 
z organem prowadzącym. 
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§ 4. 
Szczegółowy zakres świadczeń i odpłatności za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, o których 
mowa w § 2 określa umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami 
(opiekunami prawnymi). 

§ 5. 
Zajęcia dodatkowe, w szczególności obejmujące zajęcia artystyczne oraz naukę języków obcych, 
organizowane przez dyrektora przedszkola na wniosek rodziców dzieci (opiekunów prawnych) 
uczęszczających do przedszkola, płatne są w całości przez rodziców (opiekunów prawnych) – 
w wysokości pokrywającej koszty organizacji i prowadzenia tych zajęć. 

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 7. 
Traci moc uchwała Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie 
odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Żelechowie. 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

PRZEWODNICZĄCA Rady 
Miejskiej w Żelechowie 
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