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UCHWAŁA NR LV/830/18
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gminę Nysa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu należy
przez to rozumieć przedszkole, przedszkole w zespole szkolno - przedszkolnym oraz oddział przedszkolny przy
szkole podstawowej, prowadzone przez Gminę Nysa.
§ 2. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa w zakresie
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach
określonych w statucie przedszkola.
§ 3.1. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie innym niż
opisanym w § 2, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, naliczane są w oparciu o kartę przyjęcia dziecka do przedszkola, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały dotyczącą pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn dni obecności
dziecka w przedszkolu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin zadeklarowanych przez rodziców
i przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 2.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 3, wnoszone są przez rodziców do dnia 15 – go następnego miesiąca.
5. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje
przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się.
§ 4.1. Opłata, o której mowa w § 4, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 5. Traci moc uchwała nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Nakonieczny
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Załącznik do uchwały nr LV/830/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

I.

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA ORAZ RODZICÓW (OPIEKUNÓW
PRAWNYCH):
Imię i nazwisko dziecka ______________________________________________________
Urodzony(a) dnia _________________ PESEL _____________________________________
Adres zamieszkania dziecka ____________________________________________________
RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)
imię i nazwisko (matka, opiekun prawny): ____________________-___________________
adres zamieszkania __________________________________________________________
Pełna nazwa i adres miejsca pracy
__________________________________________________________________________
Godziny pracy _____________________________________
tel. kontaktowy _____________________________________
oraz
imię i nazwisko (ojciec, opiekun prawny): ______________________
adres zamieszkania___________________________________________________________
Pełna nazwa i adres miejsca pracy
___________________________________________________________________________
Godziny pracy ______________________________________
tel. kontaktowy _____________________________________

II.

GODZINY POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE: od ________ do ___________
w tym:
1. realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze
5 godzin dziennie od _____________ do ______________
2. liczba godzin w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej,
o której mowa w ust. 1 __________________
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ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W PLACÓWCE:
1. Zobowiązujemy(ę) się do ponoszenia:
a) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości określonej Uchwałą Rady
Miejskiej w Nysie w oparciu o art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.),
b) opłaty za korzystanie z wyżywienia za każdy dzień pobytu dziecka
w przedszkolu, ustala sięw oparciu o art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z art.
52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.)
2. Opłaty będą wnoszone na rachunek bankowy: Gmina Nysa – Gminny Zarząd
Oświaty – Przedszkole ________________w____________ ING Bank Śląski nr:
___________________________________________________________
w terminie do 15-tego dnia każdego następnego miesiąca, za który opłaty mają
być wniesione.
3. Opóźnienie w zapłacie należności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

IV.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonychw karcie
pod rygorem odpowiedzialności karnej i zobowiązuję się do natychmiastowego
informowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach.

1.Podpis matki(opiekuna prawnego) ______________________________________________

2.Podpis ojca (opiekuna prawnego) ______________________________________________

___________________, dnia ___________
/miejscowość/

_______________________
/podpis i pieczęć dyrektora placówki/

