UCHWAŁA NR 63/VII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu prowadzone
przez Gminę Węgliniec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. nr
142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust.5 pkt 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( t.j. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu prowadzone przez Gminę
Węgliniec, zwane dalej "przedszkolem", w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego,
obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są odpłatne.
2. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczowychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie
przekraczającym 5 godzin, przeznaczonych na realizację podstawy prpogramowej wychowania przedszkolnego,
realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne
funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabaw i wypoczynku dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;
2) korekcyjnokompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
3) przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach
artystycznych i okolicznościowych;
4) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
5) gry i zabawy: wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady
wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku
właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
§ 3. Ustala się odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych za świadczenia Miejskiego Przedszkola
Publicznego w Węglińcu w zakresie przekraczajacym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w wysokości 3,60 zł za godzinę.
§ 4. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych obniża sie wysokość opłaty, o której mowa w § 3 o 50%
w przypadku, gdy z usług korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny lub w przypadku rodziny, której dochód
brutto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 30% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
§ 5. Szczegółowe zasady dokonywania opłat oraz zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń określa
umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
§ 6. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż zatrudnione w przedszkolu osoby.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 8. Traci moc uchwała nr 286/XL/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłat za
świadczenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
Art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że organ prowadzący ustala wysokość opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.
6 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. 5 godzin dziennie. Ponadto art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty określa w tym zakresie
kompetencje rady gminy jako organu prowadzącego. Projekt uchwały przewiduje, że świadczenia przedszkola
wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne w kwocie 3,60 zł za
każdą rozpoczętą godzinę. Natomiast w ramach finansowego wspomożenia rodzin posiadających więcej niż jedno
dziecko, projekt uchwały przewiduje obniżenie opłaty o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta
więcej niż jedno dziecko lub w przypadku rodziny, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 30%
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.Opłata uwzględnia zasadę ekwiwalentności świadczenia, tzn.
jej wymiar zależy od wielkości usługi wyrażonej w godzinach, za które następuje obciążenie. Opłata nie przenosi
na rodziców całości kosztów funkcjonowania przedszkola, którego prowadzenie pozostaje zadaniem własnym
gminy. Zarazem opłata nie stanowi instrumentu ograniczającego dostęp do przedszkola publicznego. Planowany
koszt utrzymania przedszkola w roku szkolnym 2011/2012, ustalony na podstawie zatwierdzonego Arkusza
Organizacji Przedszkola w Roku Szkolnym 2011/2012, wynosi 493 463,00 zł. Na ten koszt składają się m.in.
środki na wynagrodzenia i ich pochodne ( najbardziej związane z długością pobytu dzieci w przedszkolu) w kwocie
439 763,00 zł, koszty rzeczowe w kwocie 42 500,00 zł oraz koszty remontów  11 200,00 zł. Podstawą ustalenia
opłaty jest planowany koszt wynagrodzeń i pochodnych pomniejszony o koszty wynagrodzeń pracowników
stołówki wynoszący 406 733,00 zł. Kwota ta nie obejmuje podwyżek nauczycieli wprowadzanych od 01.09.2011r.
W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola uczęszczało średnio 68 dzieci. W związku z tym średni roczny koszt
utrzymania miejsca w przedszkolu wynosi 5 981,37 zł. Przy założeniu 22dniowego pobytu dziecka w przedszkolu
w miesiącu, dzienny koszt wynosi 25,89 zł na jedno dziecko. Na podstawie analizy danych za rok szkolny
2010/2011 oraz umów podpisanych na rok szkolny 2011/2012 ustalono, że dzieci przebywają w przedszkolu
średnio 7,17 godzin dziennie. W związku z tym średnia stawka godzinowa pobytu jednego dziecka w przedszkolu
wynosi 3,60 zł. Około 10% dzieci uczęszcza do przedszkola jedynie w czasie bezpłatnym dla rodziców.
Uwzględnienie powyższego i zwolnień z opłat za czas nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również krótszego
średniego czasu pobytu dziecka w przedszkolu z uwagi na nieobecność dziecka z powodu np. choroby powodują,
że rzeczywisty koszt jednej godziny pobytu jest wyższy niż przyjęta w uchwale stawka.
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