
UCHWAŁA Nr XXXVI/ 288 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 
w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Ustala się w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów: 

1) czas przeznaczony na zapewnienie przez przedszkola publiczne, zwane dalej 
„przedszkolem”, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki; 

2) wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę. 

3) odrębna odpłatność za wyżywienie dziecka jest ustalana na podstawie kalkulacji kosztów, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym rozumie się przez to osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące. 

3. Kryterium dochodowym na osobę w rodzinie rozumie się przez to kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie ustalone w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 182), 

 
§ 2. 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 
dziennie. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 
8.00 do godziny 13.00, od poniedziałku do piątku. 

 
§ 3. 

1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole 
w wymiarze przekraczającym czas określony w § 2, zwaną dalej „opłatą”, w wysokości 
1 zł (jeden złoty) za świadczenia realizowane w godzinach 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 
17.00, przy czym zakres tych świadczeń obejmuje: 

a) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka, 

                                                           
1
 Zmiany powyższej ustay zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 

17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532 i 227, poz. 1658, z 007r Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 
216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1242, 
Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r Nr 
106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, , Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 
poz. 979, z 2013r, poz. 827. 
 



b) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym 
światem, 

c) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających 
uzdolnienia dzieci, 

d) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka, 
e) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 
f) opiekę nad dzieckiem podczas jego odpoczynku i spożywania posiłków. 

2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole rozpoczyna lub kończy zajęcia o 
niepełnej godzinie, opłata za świadczenia realizowane w tym czasie ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

3. Opłata o której mowa w ust.1 podlega corocznej waloryzacji zgodnie z obowiązującym 
zapisem ustawy o systemie oświaty. 

4. Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń 
udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym 
czas określony w § 2 z uwzględnieniem zapisu ust.1. 

5. Opłata za usługi przedszkola ponad realizację podstawy programowej jest wnoszona z 
dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dziecko korzystało z 
przedszkola. 

6. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców o 
sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 
§ 4. 

1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust. 1 jeżeli: 
a) dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 120% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie, 
b) do jednego przedszkola, w danym roku szkolnym uczęszcza troje lub więcej dzieci z 

jednego gospodarstwa domowego. 
2. Obniża się opłatę, o której mowa w § 3 ust.1 o 50% jeżeli: 

a)  jednego gospodarstwa domowego w danym roku szkolnym uczęszcza dwoje dzieci , 
b) dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 120% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie a nie przekracza 170% kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie. 

3. W społecznie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, po zasięgnięciu 
opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie o sytuacji materialnej rodziny 
i uzyskaniu zgody Wójta obniżyć ustaloną w § 3 ust.1pkt.1 i pkt.2 odpłatność za 
przedszkole nie więcej niż o 70%. 

 
§ 5. 

Tracą moc uchwały: 
-Nr XI/60/11 z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie opłat za świadczenia i czasu 
przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Cegłów, 
- Nr XII/66/11 z dnia 19 lipca 2011r w sprawie zmiany uchwały nr XI/60/11 w sprawie opłat 
za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów, 
- Nr XXV/164/12 z dnia 28 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/11 w sprawie 
opłat za przedszkola prowadzone przez Gminę Cegłów 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 



 
§ 7. 

Uchwała wchodzi wżycie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą od 1 września 2013 r. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 

Uzasadnienie: 
Z dniem 1 września 2013rwchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
ogłoszona w dniu 18 lipca 2013r w Dzienniku Urzędowym RP pod poz.827. 
Zmiana tej ustawy zobowiązuje organy prowadzące przedszkola publiczne do ustalenia 
opłat w wysokości nie wyższej niż 1 zł za każdą godzinę opieki nad dziećmi w wymiarze 
przekraczającym minimalny czas realizacji podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego tzn. powyżej pięciu godzin. 
Jednocześnie Gmina może ubiegać się o dotację celową na każde dziecko. W 2013r 
dotacja ta wyniesie 414 zł za okres od września do grudnia 2013r (tj.103,50 zł/dziecko). 
Wszystkie Gminy obowiązkowo będą musiały obniżyć opłaty za przedszkola do kwoty 
nie wyższej niż 1 zł/godz. do 31 sierpnia 2014r. 

 


