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UCHWAŁA NR XXX/181/2014
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)), Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polska Cerekiew w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2.1. Wysokość opłaty za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar
godzin, o którym mowa w §1, wynosi 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt gr) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się mnożąc stawkę godzinową określoną w § 2 ust. 1 przez zadeklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 4.1. Opłata wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) miesięcznie, w terminie do dnia roboczego każdego miesiąca, w którym udzielane były świadczenia w wymiarze przekraczającym wymiar godzin,
o którym mowa w §1.
2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych, w których w danym miesiącu
dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć
przedszkola.

1)

Zmiany tekstu
jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz
w Dz. U. z 2014 r. poz. 379)
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979,
z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290
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3. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej
możliwości, na wniosek rodzica dziecka – dokonuje się zwrotu tej należności w formie wypłaty pieniężnej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.
§ 6. Traci moc uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

