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UCHWAŁA NR XI/55/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie 
ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz za pobyt dziecka 

w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia 
odpłatności za usługi świadczone w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej 
funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie poza podstawę programową 
w wysokości: 

- za rozpoczętą pierwszą lub drugą lub trzecią godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po 0,18 % minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów; 

- za każdą następną rozpoczętą godzinę po 0,058 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2) w § 1 po ust. 4 wprowadza się ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: 

„5.Za usługi opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, rozumie się: 

1) działania opiekuńcze zapewniające dziecku bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza 
przedszkolem oraz w czasie wypoczynku, 

2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

3) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 

4) zabawy aktywizujące oraz badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem. 

6. Za usługi opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, prowadzone w grupie żłobkowej 
rozumie się: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

2) zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgniarskiej i wychowawczo-edukacyjnej nad powierzonymi dziećmi 
zdrowymi w czasie godzin pracy ich rodziców (opiekunów), 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku i rozwoju dziecka, 

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka, 

5) zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku wyżywienia, 

6) współdziałanie z rodziną, pomagając jej w opiece i wychowaniu celem ujednolicenia metod żywienia 
i pielęgnacji, w szczególności dzieci do 1 roku życia, 

7) zapewnienie dzieciom warunków pełnego bezpieczeństwa". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie

Opłata za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę stanowi instytucję pozafinansową, 
której istotną cecha jest ekwiwalentność. Pobierana jest za konkretne usługi i czynności oferowane przed podmiot 
prawa publicznego. W związku z czym uchwała winna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia 
przekraczające podstawę programową biorąc pod uwagę załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn zm.). Stosownie bowiem do treści Załącznika nr 1 w/w rozporządzenia, 
podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym poprzez realizację zakreślonych tam celów, warunków i sposobów 
realizacji. Uwzględnia ona między innymi wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 
konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych. Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń 
opiekuńczo-wychowawczych, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania 
z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Wobec powyższego, uzasadnionym 
jest podjęcie niniejszej uchwały. 


