
UCHWAŁA NR XXIX/179/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

w  sprawie  ustalenia   wysokości  opłat  za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w  czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Piastów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                     

z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zapisy uchwały stosuje się do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów, 

zwanych dalej „przedszkolami”. 

§ 2. 

Przedszkola prowadzone przez Miasto Piastów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowaniei opiekę 

w wymiarze pięciu godzin dziennie, obejmującym realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

§ 3.  

1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,                       

w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2, w wysokości           

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn stawki 

godzinowej, o której mowa ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w danym miesiącu                    

w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

 

3. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy                                      

o finansowaniu zadań oświatowych. 

4. Opłata za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 podlega obniżeniu o 50% w przypadku 

gdy: 

1) z usług przedszkola korzysta jedno lub dwoje dzieci z rodziny, w której dochód na jedną osobę                       

w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.;  

2) z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku 

przysługuje jedynie drugiemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów rodziców;  

3) gdy z usług przedszkola korzysta jedno lub dwoje dzieci, na które przyznany jest zasiłek 

pielęgnacyjny. 

5. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:  

1) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny.  

2) wobec rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających 

do przedszkola, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów) i we wspólnym gospodarstwie 



domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci 

pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia.  

3) za każde dziecko z rodziny, na które przyznany jest zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. 

6. Zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie udziela się na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), 

który zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola kopię decyzji o przyznanym zasiłku 

rodzinnym lub pielęgnacyjnym, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.               

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111) niezbędnej do ustalenia uprawnienia do zniżki 

lub całkowitego zwolnienia w opłacie. 

 

7.Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach porannych 

tj. od godziny otwarcia przedszkola do godz. 8.00 oraz po godzinie 13.00 i nie obejmuje kosztów 

wyżywienia.  

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 r.                              

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku          

do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzony przez Miasto Piastów. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa. 

§ 6. 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Piastowie 

/-/ 

Agata Korczak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


