UCHWAŁA Nr………………
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia ……………. roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943, poz. 198, poz. 1945 ze
zm.), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:
§1.
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole prowadzone przez Gminę
Nadarzyn,
2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której
sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
§2.
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie obejmujące realizowanie zadań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych.
§3.
1. Rodzic dziecka w wieku do lat 5, ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze
świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2.
2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa
w ust. 1 w wysokości 1 zł za godzinę zegarową zajęć, przy czym opłaty za niepełne
godziny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie.
§4.
W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny
z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Nadarzyn, ustala się dla każdego
dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w §3 ust. 2 z 40%
zniżką.
§5.
1. Zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w §3 ust. 2
dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.
2. Podstawą zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, jest przedłożenie dyrektorowi
przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.
2016 poz. 1518 ze zm.).
§6.
Opłaty, o których mowa w §3 i §4 naliczane są w oparciu o faktyczny czas pobytu dziecka.

§7.
Traci moc uchwała Nr XXVI/340/2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w
sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
§8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
W związku z zaleceniami prawnymi z ramienia Wojewody Mazowieckiego wprowadza się
zmiany w uchwale adekwatne do przekazanych przez organ nadzoru wytycznych.
Zakres jaki reguluje uchwała nie ulega zmianie.

