
UCHWAŁA NR XXIX/214/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008 r. 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

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

1) § 1 ust. 4 otrzymuje 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 0,24 % 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) wprowadza się w § 1 ust. 5 w następującym brzmieniu: "5. Wysokość opłaty zaokrągla się do pełnych 
dziesiątych groszy." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008 r. 
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 spowodowane jest wzrostem kosztów 
funkcjonowania przedszkola. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawę programową za 
rozpoczętą pierwszą lub drugą lub trzecią godzinę pobytu dziecka została ustalona na podstawie kalkulacji 
finansowej Bajkowego Przedszkola w Żarowie za okres od stycznia do października br., przygotowanej przez 
Dyrektora przedszkola. W kalkulacji ujęte były koszty utrzymania przedszkola (1085 056,37 zł), wynagrodzenia 
pracowników przedszkola (1 018 204,80 zł), bieżące opłaty za pobyt (154 538,65 zł), liczba dni w których 
uczęszczają dzieci (211/ 8 h) oraz średnia liczba dzieci zapisanych (138). Sposób wyliczenia jest następujący:1 085 
056,37-118 204,80-154 538,65/211/8/138 = 3,50 (tj. zaokrąglone 0,22 % minimalnego wynagrodzenia). 
Dodatkowo uwzględnia się wzrost inflacji w 2013 roku o zakładane 4 %, oraz pozostałe wzrosty cen pozostałych 
usług i innych opłat. Wobec czego opłata wzrośnie do 3,80 zł (tj. zaokrąglone 0,24 % minimalnego 
wynagrodzenia). 

Sposób ustalenia odpłatności jest przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim 
przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy 
o systemie oświaty - zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych należy do zadań własnych gminy. Organ 
prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność, dlatego koszty utrzymania przedszkola. Wobec czego 
opłata ustalona w uchwale podjętej na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie może prowadzić do 
obciążania rodziców dzieci korzystających ze świadczeń przedszkola publicznego kosztami, które na podstawie 
przepisów zobowiązana jest ponieść gmina jako organ prowadzący przedszkole. Wysokość obowiązku pieniężnego 
nałożonego na rodziców lub opiekunów prawnych dzieci korzystających z usług przedszkola publicznego pozostaje 
w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Sporządziła: 

Katarzyna Janik 

Podinspektor ds. Oświaty i Kultury 
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