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UCHWAŁA NR XLII/260/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku Dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu
Umiarkowanym i Znacznym z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2.1. Przedszkole prowadzone przez Powiat Kluczborski zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w ramach podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3.1. Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza
czas realizacji podstawy programowej, o której mowa w § 2 ust. 1.
2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 1 za każdą rozpoczętą
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dzienne wynosi 1 zł.
3. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin
dziennie w danym miesiącu.
4. Rodzic może być zwolniony w całości lub części z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt 1 lit. a i b
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017.1769 z późn. zm.).
5. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje zajęć dodatkowych, organizowanych przez podmioty
zewnętrzne na terenie przedszkola, na zlecenie rodziców.
6. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
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§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Kluczborku
Andrzej Butra

