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UCHWAŁA NR XLI/225/18
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Leśnica
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica jest
bezpłatne w każdym dniu pracy przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach określonych
w statucie przedszkola. W tych godzinach przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 2.1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w innym czasie niż opisanym w § 1 jest odpłatne dla
wychowanków objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat.
2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.
3. Miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2, ustala się
mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w ust. 2 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.
4. W przypadku gdy z zajęć, o których mowa w ust. 1, korzysta więcej niż jedno dziecko z danej rodziny,
za drugie dziecko pobiera się opłaty w wysokości 75% opłaty, o której w ust. 3, za trzecie i kolejne dziecko
w wysokości 50% tej opłaty.
§ 3.1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 4.1. Opłaty, o których mowa w § 2 oraz § 3, wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
2. Opłaty pobrane z góry w przypadku zgłoszonej najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia nieobecności
dziecka w przedszkolu są rozliczane podczas pobierania płatności za następny miesiąc.
§ 5. Traci moc: uchwała nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłat
za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Froń

