
UCHWAŁA NR XXXI/346/2013
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu 
bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 
Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 
6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 
54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, 
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w czasie od godziny 7:30  do godz. 12:30. 

§ 2. 

1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka 
w przedszkolu. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas określony w § 1, 
wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. 

Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz 
warunki wypowiedzenia określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub 
prawnymi opiekunami. 

§ 4. 

Opłaty określone w § 2 ust. 2 i 3 dotyczą opłat wnoszonych od 01.09.2013 roku. 

§ 5. 

Traci moc uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XVIII/186/2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia 
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Strona 1Id: 82FADD63-499B-4C1C-91DB-C4DA7159D7EE. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————



 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przedmiotowa  uchwała  określa  niezbędne zmiany 
w zakresie zasad odpłatności za świadczenie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach. 
Dotychczasowe opłaty za świadczone usługi w przedszkolach samorządowych w Sandomierzu  wynosiły  2,40 
zł.  za godzinę oraz 25% zniżki za drugie i kolejne dziecko czyli 1,80 zł za godzinę. Z dniem 1 września  br.  
obligatoryjnie  opłaty  pobierane  od  rodziców  przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym 
bezpłatne nauczanie i opiekę  ( 5 godzin dziennie ) nie mogą być wyższe niż 1 zł.  za  każdą  godzinę.  Zgodnie 
z polityką  Ministerstwa Edukacji Narodowej celem tych zasad jest zwiększenie dostępności wychowania 
przedszkolnego oraz zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku  od 3 do 5 lat  miejsca w różnych   formach 
wychowania przedszkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże każdej gminie dotacje celowe na 
wychowanie przedszkolne w kwocie 414 zł na każde dziecko w okresie od 1 września do 31 grudnia  2013   
roku.  Oznacza  to ,  że   miesięczna  wysokość  dotacji  na  jedno   dziecko wyniesie   103,50  zł.  Stawki   
dotacji w kolejnych  latach, określone są w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie  ustawy 
o systemie oświaty   oraz   niektórych   innych   ustaw    ( Dz.U. z 2013 roku. poz. 827 ),   przedstawiają   się 
następująco: 

1. w 2014 r. - 1242 zł.; 

2. w 2015 r. - 1273 zł.; 

3. w 2016 r. - 1305 zł.; 

4. w 2017 r. - 1338 zł.; 

5. w 2018 r. - 1370 zł.; 

6. w 2019 r. - 1403 zł.; 

7. w 2020 r. - 1437 zł.; 

8. w 2021 r. - 1471 zł. 
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