
UCHWAŁA NR VI/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” 
w Żarowie oraz grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” 

w Żarowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole Miejskie „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie oraz grupy żłobkowe funkcjonujące przy 
przedszkolu świadczą usługi opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne przez 10,5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za usługi opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne świadczone w przedszkolu 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 rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

2. Przedszkole Miejskie „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę od godziny 8.00 do godz. 13.00, od poniedziałku do piątku.

3. Poza czasem wymienionym w ust. 2  świadczone usługi realizowane są odpłatnie.

4. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 3, wynosi 1  zł za 
każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

6. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 4, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony 
w ust. 2  zadeklarowany przez rodziców/opiekunów prawnych oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 5 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka 
w przedszkolu za każdy dzień nieobecności w stosunku do ilości dni, w których przedszkole było czynne w danym 
miesiącu.

§ 3. 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przebywającego w grupie żłobkowej przy Przedszkolu Miejskim 
„Bajkowe Przedszkole” w Żarowie wnoszą następujące opłaty:

1) opłatę za pobyt dziecka w grupie żłobkowej,

2) opłatę za wyżywienie dziecka w grupie żłobkowej.

2. Pobyt dziecka w grupie żłobkowej obejmuje usługi opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, przez które 
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 prawnych,

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

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

5) zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku wyżywienia,

6) współdziałanie z rodziną, pomagając jej w opiece i wychowaniu celem ujednolicenia metod żywienia 
i pielęgnacji,
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7) zapewnienie dzieciom warunków pełnego bezpieczeństwa.

3. Opłata za pobyt dziecka w grupie żłobkowej wynosi 200,00 zł miesięcznie.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 3 ust. 3 nie obejmują opłat za wyżywienie.

§ 5. 1. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor przedszkola może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za 
pobyt dziecka w przedszkolu/grupie żłobkowej, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 3, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, tj.:

a) ubóstwo,

b) wielodzietność,

c) choroba rodzica/opiekuna prawnego,

d) utrata pracy przez rodzica/opiekuna prawnego,

e) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko,

f) dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

g) inne zdarzenie losowe.

2. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty udziela się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który 
zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola, oświadczenie/inny dokument potwierdzający informacje 
niezbędne do ustalenia uprawnienia do częściowego lub całkowitego zwolnienia w opłacie.

§ 6. 1. Zakres realizowanych przez Przedszkole Miejskie „Bajkowe Przedszkole” świadczeń określa umowa, 
zawarta pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a dyrektorem przedszkola.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) zasady stosowania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu/grupie żłobkowej,

2) zasady stosowania odpłatności za wyżywienie dziecka,

3) zasady stosowania bonifikat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu/grupie żłobkowej.

§ 7. Traci moc Uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 139, poz. 
1680), Uchwała Nr XXIV/125/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 kwietnia 2008 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 Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej 
przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 139, poz. 1682), Uchwała Nr 
XLII/205/209 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/105/2008 
z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie 
oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2009 r. Nr 75, poz. 1648), Uchwała Nr LII/249/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 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 Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie 
żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 15, poz. 228), 
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2011 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 Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy 
Przedszkolu Miejskim w Żarowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 125, poz. 2026), 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 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 173, poz. 2994), 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 
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 5080).
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. spowodowała konieczność wprowadzenia
zmian w odpłatnościach za pobyt dzieci w przedszkolach. Pierwsze pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest
bezpłatne, natomiast od 1  września 2013 r. każda kolejna godzina poza podstawę programową wynosi 1  zł.
W zamian gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. W 2013 r. była to kwota 414 zł za okres od września do
grudnia, na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Natomiast w 2014 r. - 1242 zł na jedno dziecko
objęte wychowaniem przedszkolnym, w 2015 r. - 1273 zł, a w 2016 r. - 1305 zł.

Ponadto zostały określone zasady zwolnienia z opłat za pobyt w przedszkolu/grupie żłobkowej zgodnie
z art. 67a ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Inspektor ds. oświaty i kultury
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