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UCHWAŁA NR  147/X/07 
Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 czerwca 2007 roku 
 

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542) Rada Miasta Płocka uchwala, co 
następuje: 

§ 1 
1. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez miasto Płock: 
1) opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości : 
a) 50,- zł dla dzieci zamieszkałych w obszarze miasta Płocka oraz dzieci 

niepełnosprawnych niezależnie od miejsca zamieszkania, 
b) 400,- zł dla dzieci, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza obszarem 

Płocka, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2) opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości równej dziennym kosztom produktów 

wykorzystywanych do przyrządzania posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, 
pomnożonej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których przedszkole 
jest otwarte, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1. 

2. Miesięczna opłata stała dla dzieci, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza 
obszarem Płocka ustalana jest w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 lit. a, pod warunkiem 
że  różnicę pomiędzy przeciętnym kosztem  utrzymania dziecka w przedszkolu a opłatą 
ponoszoną przez rodziców pokrywać będzie gmina właściwa dla miejsca stałego 
zamieszkania dziecka, na podstawie zawartego z Miastem Płock porozumienia. 

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z gminami porozumień, o których 
mowa w ust. 2, w tym do zastosowania za rok 2007 zniżek w wysokości do 30% różnicy 
pomiędzy przeciętnym kosztem  utrzymania dziecka w przedszkolu a opłatą ponoszoną 
przez rodziców w odniesieniu do gmin, które zawrą porozumienie do dnia 31 sierpnia 2007r.  

4. Różnice między opłatami ustalonymi w ust. 1-3, a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w 
przedszkolu pokrywa budżet miasta Płocka. 

5.  Opłaty wnosi się z góry, do 5 dnia każdego miesiąca. 
 

§ 2 
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka 

żywieniowa za każdy dzień nieobecności. 
2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, 

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. Opłata stała podlega odpowiednio proporcjonalnym odpisom w przypadkach długotrwałej, 
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ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, obejmującej co najmniej 
dwa tygodnie.  

§ 3 
Zakres świadczeń przedszkola określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy 
dyrektorem placówki a rodzicami (opiekunami). Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 4 
Z dniem wejścia w życie przepisów niniejszej uchwały tracą moc odpowiednie przepisy 
uchwały Nr 834/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym §1 ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 
września 2007r. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka 

 
Tomasz Korga 

 
 
 

 



Załącznik 
do Uchwały Nr 147/X/07 
Rady Miasta Płocka 
z dnia 26 czerwca 2007 roku 

Pieczęć Przedszkola 
 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG 
 
zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Gminą Miastem Płock - Przedszkolem Nr ....... w 
Płocku, 
 
przy ul. ………………………………………………………………. reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………….. 
zwanym dalej "Przedszkolem" a Rodzicem /Opiekunem/ 
 
……………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
 
zam. …………………………………………………………………………………………………… 
 
legitymującym się dowodem osobistym seria …….nr ...... ……………, nr pesel …………….............. 
zwanym dalej "Usługobiorcą" o świadczenie usług dla dziecka /dzieci/: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, data urodzenia, adres) 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, data urodzenia, adres) 
 

§ 1 
1. Dziecko korzystać będzie z przedszkola w zakresie: 

1) do pięciu godzin dziennie, 
2) powyżej pięciu godzin dziennie. 

*niepotrzebne skreślić 
 
2. Dziecko korzystać będzie z: 

1) śniadania 
2) obiadu 
3) podwieczorku 
4) kolacji 

*niepotrzebne skreślić 
 

§ 2 
1. Usługobiorca, zobowiązuje się do wniesienia do dnia 5 każdego miesiąca, z  góry, 

comiesięcznych  opłat w wysokości określonej w § 1 uchwały Nr …………….. Rady Miasta 
Płocka z dnia ……………. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto Płock t.j.: 

 
1) opłaty stałej w wysokości …………….zł, 
2) opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości ………….zł. za każdy dzień. 
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2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem długotrwałej, ciągłej, usprawiedliwionej 
nieobecności dziecka w przedszkolu, obejmującej co najmniej dwa tygodnie. Zwrot opłaty 
odbywa się w formie odpowiednio proporcjonalnego odpisu w kolejnym miesiącu. 

 
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka 

w przedszkolu, za każdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej wielokrotności 
dziennej stawki żywieniowej w formie odpisu w kolejnym miesiącu. 

 
§ 3 

Inne sfery działalności przedszkola np. rytmikę, naukę języków obcych itp., organizuje 
dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola, 
pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów przez rodziców (opiekunów). 

 
§ 4 

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od …………… do …………… . 
 
Usługobiorca zobowiązuje się przyprowadzać dziecko do godz. ……i odbierać do godz. ………. 

 
§ 5 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może być dokonywane wyłącznie przez 
rodziców lub odrębnie upoważnione przez nich osoby. 
 

    § 6 
Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa statut przedszkola. 
 

   § 7 
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z co najmniej 2 - tygodniowym 

wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. 
2. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie uiszczania opłaty 

przez okres 1 miesiąca. 
 

§ 8 
 

Umowa została zawarta na okres od dnia …………………… do dnia …………………… 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

Usługobiorca Przedszkole 
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Uzasadnienie 

 
     Niniejszy projekt uchwały przygotowano celem rozwiązania kwestii finansowania kosztów utrzymania dzieci 
zamieszkałych w innych niż miasto Płock gminach, zapisanych do płockich przedszkoli.  
W ostatnich latach liczba dzieci zapisanych do płockich przedszkoli, pochodzących z innych gmin systematycznie 
rosła. W roku szkolnym 2006/2007 liczba dzieci zamieszkałych w sąsiednich gminach, zapisanych do płockich 
przedszkoli jest bliska 300. Nabór na rok szkolny 2007/2008 przeprowadzony w kwietniu br. wskazuje, że  liczba ta 
może wzrosnąć nawet powyżej 400.  
Z ustaw o systemie oświaty i samorządzie gminnym wynika, iż utrzymanie przedszkoli należy do zadań własnych 
gmin - każdej na swoim terenie. W dotychczasowej praktyce Gmina Płock finansowała w całości koszty utrzymania 
dzieci w przedszkolach, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Skala tego zjawiska staje się jednak na tyle duża, iż 
dalsze utrzymywanie takiego stanu rzeczy może w przyszłości stwarzać poważne problemy finansowania oświaty w 
Płocku.  
Roczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu ze środków Gminy Płock wynosi aktualnie ponad 7000,-zł. 
Z przemnożenia liczby dzieci przez tę kwotę wynika, iż w roku 2008 miasto finansowałoby zadania innych gmin w 
kwocie bliskiej 3 mln zł. Sytuacja taka mogłaby też generować inne niekorzystne dla miasta zjawiska np. zamykanie 
przedszkoli w sąsiednich gminach, zwłaszcza w sytuacji kiedy opłaty ponoszone przez rodziców w płockich 
przedszkolach są relatywnie niskie.  
Z drugiej strony, w wielu przypadkach, płockie przedszkola posiadają odpowiednie warunki lokalowo- kadrowe, 
pozwalające na przyjęcie pewnej liczby dzieci pochodzących spoza Płocka.   
Projekt uchwały przewiduje zróżnicowanie opłat ponoszonych przez rodziców za usługi świadczone przez miejskie 
przedszkola w zależności od miejsca zamieszkania dziecka z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych, na które 
miasto otrzymuje środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zróżnicowanie to nie 
będzie miało miejsca, jeśli gmina właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka zgodzi się pokryć koszty ponoszone 
przez Gminę Płock na utrzymanie dzieci pochodzących z tej gminy.  
 
Miesięczna opłata za przedszkole składać się będzie z 2 części: 

1. Opłata stała   
- 50,-zł - dla dzieci zamieszkałych w Płocku, dzieci zamieszkałych w innych gminach, które podpiszą z Miastem 

porozumienia o partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli lub dzieci niepełnosprawnych niezależnie od 
miejsca zamieszkania  

- 400,-zł – dla dzieci zamieszkałych na stałe poza obszarem Płocka o ile gmina właściwa dla miejsca zamieszkania 
nie podpisze z miastem ww. porozumienia (za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy 
programowej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). W przypadku dzieci zapisanych do grup „0”, w których 
realizowana jest wyłącznie podstawa programowa, rodzice nie ponoszą kosztów opłaty stałej (dotyczy dzieci 
sześcioletnich czasem pobytu nie przekraczającym 5 godzin). Dzieci te będą mogły korzystać z obiadu, 
ponosząc koszty surowców zużytych do jego przygotowania. Przyjmuje się, że koszty surowców zużywanych 
do obiadu stanowią ½ dziennej stawki żywieniowej. 

II. Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa razy liczba dni żywieniowych w danym miesiącu): 
W dotychczasowej praktyce przeciętny koszt surowców zużywanych do przygotowania posiłków wynosi  4,20 
zł dziennie:  

     3 posiłki  -  4,20 zł, 
     1 posiłek, obiad  – 2,10 zł. 
III Łączna opłata za przedszkole po przyjęciu uchwały wyniesie: 
 

1) Od dzieci sześcioletnich, w grupach „0” spełniających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, nie 
korzystających z wyżywienia z czasem pobytu w przedszkolu przeznaczonym wyłącznie na realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie przekraczającym 5 godzin, nie pobiera się żadnej 
opłaty. Dzieci te muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola o ściśle określonej godzinie zgodnie 
z harmonogramem zajęć przedszkola. Dzieci z innych gmin mogą być przyjmowanie do grup „0” wyłącznie 
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Płocka. 

 
2) Dzieci z grup „0” wymienione w pkt 1 mają możliwość korzystania z obiadu po kosztach surowców 

zużytych do przygotowania posiłków w wysokości około 21 x 2,10zł = 44,10 zł (w zależności od liczby dni 
pracy przedszkola w miesiącu). Należy przy tym zaznaczyć, iż możliwość ta istnieje wyłącznie dla dzieci 
zapisanych do grup „0” w przedszkolach, w których grupy „0” istnieją.  

3) Pozostałe dzieci zapisane do przedszkoli, w wieku od 3 do 6 lat włącznie, nie wymienione w punkcie 1 lub 
2 korzystają z pełnego wyżywienia oraz mają prawo do pobytu w przedszkolu w godzinach ustalonych w 
statucie przedszkola w wymiarze większym niż 5 godzin. W czasie tego pobytu realizowana jest podstawa 
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programowa wychowania przedszkolnego oraz inne zadania opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice tych 
dzieci ponoszą pełną odpłatność w wysokości:  

1. dla mieszkańców Płocka, dzieci niepełnosprawnych (niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz 
mieszkańców gmin, które zgodziły się finansować koszty ich utrzymania - 50,00 zł + 21 x 4,20zł = 
138,20 zł.  

2. dla mieszkańców innych gmin nie wymienionych wyżej – 400,00zł + 21 x 4,20zł = 488,20zł. 
Rodzice dzieci zapisanych do tych oddziałów nie mają możliwości ograniczania czasu pobytu dziecka celem 
uniknięcia opłaty stałej. 
 
Opłaty określone wyżej nie zawierają kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych, rytmiki  
i innych zajęć organizowanych w przedszkolach za zgodą lub na życzenie rodziców. Zajęcia te opłacane są przez 
rodziców odrębnie, zwykle około 20zł miesięcznie za jeden rodzaj zajęć. Pomieszczenia do dodatkowych zajęć 
udostępniane są nieodpłatnie. 
 
W przypadku nieobecności dziecka, niezależnie od okresu i przyczyny nieobecności, odpisywane będą (przy 
opłatach za następny miesiąc) nadpłacone opłaty za żywienie. Kwoty odpisu równe będą iloczynowi liczby dni 
nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu i dziennej stawki żywieniowej. 
Opłata stała odpisywana będzie wyłącznie w przypadkach ciągłej nieobecności usprawiedliwionej np. z powodu 
choroby, ferii letnich i zimowych oraz innych ważnych okoliczności rodzinnych (o tym czy nieobecność należy 
uznać za usprawiedliwioną rozstrzygał będzie dyrektor przedszkola), trwającej dwa tygodnie lub dłużej. Przy 
proporcjonalnym naliczaniu opłaty stałej za część miesiąca należy brać pod uwagę wyłącznie dni pracy przedszkola. 
 
Dodatkowo projekt uchwały przewiduje zawieranie umów między przedszkolem a rodzicami na świadczenie ściśle 
określonego rodzaju usług. Zawieranie umów jest między innymi konsekwencją zróżnicowania czasu pracy 
przedszkoli wprowadzonego kilka miesięcy temu.  
Dla mieszkańców Płocka zawieranie umów będzie jedyną zmianą wynikającą z przyjęcia przedłożonej uchwały. 
Pozostałe warunki świadczenia usług przedszkolnych dla Płocczan pozostają bez zmian.  
 


