
UCHWAŁA NR XXXVII/306/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
dzieci w wieku do lat 5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1) oraz art. 14 ust. 5, pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.2) 

Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwała określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 

w wieku do lat 5 w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
prowadzonych przez Gminę Staszów oraz warunki zwolnienia z obowiązku ich 
ponoszenia. 

§ 2. 
1. W przedszkolach, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych 

przez Gminę Staszów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2.  Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1 obejmuje 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych 
przepisach.

§ 3. 
Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 

w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
prowadzonych przez Gminę Staszów w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie na 
kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i nalicza się w ten sposób, że za każdą pełną 
godzinę liczy się 1,00 zł, zaś za każde rozpoczęte pół godziny 0,50 zł. 

§ 4. 
1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie 

stawki godzinowej, o której mowa w § 3 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych 
opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji 
podstawy programowej. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, poz. 1985.
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2.  Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 
Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 
prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do 
przygotowania posiłku.

§ 5. 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa 

w § 4 ust. 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu 
poprzednim. 

§ 6. 
Zakres świadczeń wykraczających poza podstawę programową, zasady pobierania 

opłat miesięcznych za te świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej 
wypowiadania, określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, 
a rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

§ 7. 
1. W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 

zadeklarowany w umowie nalicza się dodatkowe opłaty w sposób następujący: 
a) 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu w czasie godzin otwarcia 

przedszkola, 
b) 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza 

czas pracy przedszkola,

§ 8. 
1. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej objęte wsparciem Ośrodka 

Pomocy Społecznej lub dotknięte zdarzeniem losowym np. pożar, powódź, śmierć członka 
rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, innym zdarzeniem 
mającym wpływ na sytuację materialną rodziny mogą ubiegać się o zwolnienie częściowe 
lub całkowite z opłaty, o której mowa w § 3. 

2.  Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola i biorących udział 
w realizacji projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych mogą być zwolnieni 
w całości lub w części z opłat, o których mowa w § 3. Zwolnienie to dotyczy okresu 
umowy realizacji projektu.

§ 9. 
Traci moc Uchwała Nr XLV/442/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 

2013 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy 
programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów. 

§ 10. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2017 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1985) wprowadza zmiany 
w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U 
z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) mówiące o tym, iż Rada Gminy określa wysokość opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych 
przez gminę przedszkolach. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania 
zasad obowiązujących w Gminie Staszów w tym zakresie do w/w zmian. Od dnia 
1 stycznia 2017 r. nie można będzie pobierać opłat za dzieci sześcioletnie w przedszkolach 
i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej za każdą godzinę zajęć przekraczającą 
limit godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Biorąc pod uwagę powyższe 
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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