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UCHWAŁA NR XXXVI/591/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Prudnik
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, 1579), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 157) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w zakresie realizacji programów wychowania
przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie
w godzinach od 800 do 1300.
§ 2.1. Dla dzieci w wieku do lat 5 świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie
przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne.
2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki obejmuje w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem;
4) zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dziecka;
5) zajęcia kształtujące twórcze postawy oraz wyzwalające aktywność własną u dziecka;
6) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
7) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka;
8) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.
§ 3.1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
2. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń stanowi iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej
przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 4.1. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2:
1) podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby godzin, w których w danym miesiącu dziecko nie
uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczenia - ustalonych na podstawie ewidencji obecności
prowadzonej w dzienniku zajęć przedszkola;
2) wnoszona jest z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
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2. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od opłaty należnej za następny miesiąc, a w przypadku braku
możliwości dokonania odpisu w formie wypłaty.
§ 5. w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, odpłatność za drugie dziecko
wynosi 70% ustalonej opłaty. Za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny odpłatność wynosi 50% ustalonej opłaty.
§ 6.1. Na wniosek rodzica /prawnego opiekuna dziecka/ obniża się opłatę określoną w § 3 ust. 2 o 50% gdy:
1) dochód netto w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty stanowiącej kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie, określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) dziecko jest niepełnosprawne.
2. W sytuacji określonej w ust. 1, opłat za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające
do przeszkola nie pobiera się.
§ 7.1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego
w wysokości 120 zł.
2. Opłata określona w ust. 1:
1) podlega proporcjonalnemu zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka;
2) wnoszona jest z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
§ 8. Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka/ obniża się opłatę określoną w § 7 ust. 1 o 50%,
gdy dochód netto w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty stanowiącej kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie, określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 10. Traci moc uchwała nr LIX/914/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci
w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński

