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UCHWAŁA NR XX.154.2017
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Chrząstowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm. poz. 1579) i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156, zm. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dzieciom w wieku do lat 5 zapewnia się przez 5 godzin bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez
pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
i punkcie przedszkolnym.
§ 2.1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę
Chrząstowice wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki.
2. Koszt każdej rozpoczętej godziny w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki ponosi rodzic (prawny opiekun) i wynosi 1 zł.
3. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest na podstawie
stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w punkcie przedszkolnym ponad czas realizacji
bezpłatnej podstawy programowej.
4. Opłaty za korzystanie dziecka w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego wnosi się do ostatniego
dnia każdego miesiąca, w którym były świadczone usługi.
5. W przypadku nieobecności dziecka, opłata, o której mowa w § 2, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie
do liczby dni roboczych, w których w danym miesiącu dziecko nie korzystało z wychowania przedszkolnego.
6. W okresie wakacji w jednostce, w której jest przerwa wakacyjna, opłaty się nie pobiera.
§ 3.1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2, za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.
2. Wprowadza się ulgę 50% w opłacie, o której mowa w § 2, w przypadku dziecka niepełnosprawnego
posiadającego aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§ 5. Tracą moc uchwały:
1) nr V.33.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice;
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2) nr XXVI.189.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Warzecha

