
UCHWAŁA NR LVIII/249/14
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Kampinos

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 5a, 5b i ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kampinos realizuje programy wychowania 
przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych 
przepisach i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.30.

§ 2. Świadczenia opiekuńczo wychowawcze udzielane przez przedszkole, wykraczające poza podstawę 
programową, o której mowa w § 1, realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu są odpłatne i obejmują 
w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne oraz tematyczne wspomagające rozwój różnorodnych zainteresowań oraz realizację 
indywidualnych pasji i talentów dziecięcych w zakresie szeroko pojętej edukacji, w szczególności: kulturowej, 
artystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

2) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i twórcze, rozwijające zdolności dziecka,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

4) zajęcia utrwalające nawyki higieniczno - zdrowotne i zasady bezpieczeństwa,

5) zajęcia opiekuńcze, czytanie bajek oraz inne wynikające z potrzeb i inwencji dzieci,

6) zajęcia sportowe i imprezy okolicznościowe

3. Opłatę za świadczenia, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1,00 PLN, za każdą godzinę 
korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola ponad czas określony w § 1 uchwały i podlega waloryzacji zgodnie 
z zapisami ustawy o systemie oświaty.

4. Rodzice (prawni opiekunowie), w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin 
korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 3.

5. Miesięczną wysokość opłaty za zajęcia świadczone w przedszkolu ustala się na podstawie stawki 
godzinowej oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w przedszkolu 
(rytmika, nauka języka obcego, itp.) w godzinach przekraczających czas realizacji podstawy programowej, które są 
finansowane w całości przez rodziców (prawnych opiekunów).

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłata za świadczenia, o których mowa 
w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały może zostać umorzona bądź rozłożona na raty.

2. Decyzję o umorzeniu opłaty Wójt Gminy podejmuje na udokumentowany wniosek rodzica (prawnego 
opiekuna).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/50/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia 
opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 
 Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827)
zachodzi konieczność zmiany uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kampinos. Ustawodawca
określił termin dokonania tej zmiany do 31 sierpnia 2014 roku. W ustawie określono także maksymalną
opłatę za powyższe świadczenia, które nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę zajęć.
Mając na uwadze przepis art. 14 ust. 5 i 5a w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw należało dostosować uchwałę Rady
Gminy Kampinos określającą opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Kampinos, do obowiązujących przepisów.
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