
Uchwała Nr XLII/304/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach 
podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.U. z 2017r. poz. 1875  ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) 
uchwala się, co  następuje:

§ 1. 
1. Przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki zapewniają bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego od godziny 8º° do godziny 13ºº w dniach pracy placówek.
2. W czasie przekraczającym wymiar określony w ust. 1 przedszkole i oddziały przedszkolne 
zapewniają odpłatne nauczanie i opiekę, w tym realizację zajęć objętych podstawą 
programową wychowania przedszkolnego oraz mogą realizować zajęcia dodatkowe zgodnie 
z obowiązującym statutem danego przedszkola, szkoły podstawowej i zatwierdzonym 
arkuszem  organizacji roku szkolnego.

§ 2. 
1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze 
przekraczającym czas zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 1 zł za każdą pełną godzinę 
zajęć.
2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w danym miesiącu, opłaty wskazanej w § 2 ust. 1 oraz dziennej 
liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 stanowi dochód budżetu 
Gminy Mińsk Mazowiecki.
4. Szczegółowy zakres i odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 określa 
umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły a rodzicami 
dziecka lub opiekunami prawnymi przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

§ 3. 
1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 
ustala Dyrektor przedszkola lub szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole 
lub szkołę na podstawie kalkulacji kosztów uwzględniających normy żywieniowe.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
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§ 5. 
Traci moc Uchwała Nr XXVII/192/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 
2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach 
podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki dla dzieci w wieku do 5 lat.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk
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