
UCHWAŁA NR 462/L/2018
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 20 czerwca 2018 roku

W sprawie:  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych  prowadzonych przez Gminę Myślenice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 52 ust.1 pkt 1, i ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Myślenicach uchwala co 
następuje:

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Myślenice realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 
wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 
do godziny 13.00 - 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

2. Za zajęcia świadczone dla uczniów, przez przedszkola i oddziały przedszkolne utworzone przy szkołach 
podstawowych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą 
godzinę.

3. Świadczenia dla uczniów realizowane odpłatnie obejmują:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijanie zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań,

2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu ucznia w przedszkolu w czasie zajęć dodatkowych 
organizowanych na wniosek rodziców;

4. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn sumy 
stawki godzinowej określonej w ust. 1 wynikającej z deklarowanej liczby godzin pobytu ucznia w przedszkolu 
lub oddziale przedszkolnym ponad czas określony w § 1 oraz ilości dni pobytu w miesiącu.
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§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej zobowiązani są do ponoszenia, z uwzględnieniem postanowień § 1:

1) odpłatności za świadczenia, określonej w § 2,

2) odpłatności za posiłki, ustalonej w każdej placówce przez dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Myślenice.

§ 4. 1. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

2. W przypadku nieobecności ucznia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym opłata o której mowa w § 
3 pkt 2) podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni nieobecności ucznia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie  ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 425), zmieniona Uchwałą Nr 262/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 r. r. 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.  poz. 910).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz
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