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UCHWAŁA NR XLIII/432/14
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5, ust. 5a-5f w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawadzkie w zakresie
realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie,
przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawadzkie w czasie
przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, są odpłatne.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.
3. Wysokość opłaty wskazanej w ust. 2 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
4. Ustala się, że zwaloryzowana opłata pobierana będzie w kwocie równej maksymalnej wysokości opłaty
ogłoszonej w sposób określony w art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki
godzinowej, o której mowa w ust. 2 i zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) dziennej liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o liczbę godzin, w trakcie których realizowane są świadczenia bezpłatnie, o których mowa w § 1, oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Opłata, o której mowa w ust. 5, wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) miesięcznie z góry, w terminie do 20 dnia danego miesiąca.
7. Opłata, o której mowa w ust. 5, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na
podstawie dziennika zajęć przedszkola.
8. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej
możliwości, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.
9. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia. Opłatę za posiłki na poziomie
kosztów zakupu surowców niezbędnych do ich przygotowania ustala dyrektor przedszkola publicznego w porozumieniu z organem prowadzącym.
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§ 3.1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) udziela się ulgi w opłacie, o której mowa w § 2 ust. 2,
w wysokości 30%, za dziecko z rodziny posiadającej "Kartę Dużej Rodziny +4”.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka udziela się ulgi w opłacie, o której mowa w § 2
ust. 2, w wysokości 30% przy dochodzie gospodarstwa domowego wynoszącego poniżej 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, przypadającego na członka rodziny.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2, za trzecie
i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do przedszkola.
4. W przypadku, gdy dochód na członka rodziny przekraczać będzie kwotę minimalnego wynagrodzenia
za pracę, określonego w odrębnych przepisach, zwolnienia, o którym mowa w ust. 3 nie stosuje się.
5. Przy ustalaniu wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny uwzględnia się członków rodziny
w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456 z późn. zm.).
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, składa się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, w terminie
do 5 dnia miesiąca, od którego wnioskuje się o udzielenie ulgi lub zwolnienie z opłaty.
7. Decyzję o udzieleniu ulgi w opłacie lub zwolnieniu z opłaty podejmuje Burmistrz Zawadzkiego.
§ 4. Zakres realizowanych przez publiczne przedszkola świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2,
określa się w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a dyrektorem przedszkola publicznego.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 września 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek

