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UCHWAŁA NR XLII/349/2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn.: (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203) oraz
na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach
określonych w statucie przedszkola.
§ 2.1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 3. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 obniża się o 20% na trzecie i każde następne dziecko będące
rodzeństwem, uczęszczającym do tego samego Przedszkola.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016 roku,
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Dobrzeń Wielki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
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