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UCHWAŁA NR XXIII/212/17
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Pakosławice
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 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice, zwane
dalej „przedszkolami”, 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, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 2.1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne wyłącznie dla dzieci w wieku do lat 5. W trakcie jednej godziny świadczeń
opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkola, w czasie przekraczającym 5 godzin,
przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka
i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierająca w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
b) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
c) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,
d) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
e) zajęcia plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia dziecka;
2) zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości: 1,00 zł (jeden złoty).
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest wnoszona za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczowychowawczych, o których mowa w ust. 1.
4. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn stawki
godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.
5. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas,
na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.
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§ 3.1. Opłata wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 5 dnia każdego miesiąca,
następującego po miesiącu korzystania ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W miesiącu grudniu opłata jest wnoszona w miesiącu korzystania ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w ust. 1 - w terminie do dnia 24 grudnia.
3. Jeżeli terminy wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 wypadają w dniu wolnym od pracy, opłatę
wnosi się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
4. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu
dziecko nie uczęszcza do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń. Nieobecność dziecka jest odnotowywana
na podstawie dziennika zajęć przedszkola.
5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie
rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIX/355/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Edward Chruściel

