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UCHWAŁA NR XXXIV/196/18
RADY GMINY TURAWA
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się wysokość opłaty pobieranej przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne
utworzone przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa, za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których
przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 2. W publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych działających przy publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.
§ 3.1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wymienionej w § 1 wynosi 1 zł
za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, naliczana jest również za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 4.1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest poprzez iloczyn stawki
godzinowej, o której mowa w § 3 ust. 1, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w
umowie cywilno-prawnej dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
bezpłatnej podstawy programowej oraz liczby dni pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego w miesiącu
rozliczeniowym , z uwzględnieniem ulg oraz potrąceń z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich,
w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Nieobecność dziecka jest odnotowywana
na podstawie dziennika zajęć przedszkola.
3. Potrąceń z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się w bieżącym miesiącu rozliczeniowym,
lub najpóźniej w następnym miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność dziecka
w przedszkolu. W przypadku braku możliwości dokonania odpisu w kolejnym miesiącu kalendarzowym należy
w terminie do 30 dni dokonać wpłaty tej należności.
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§ 5. Całkowite zwolnienie z opłaty wymienionej w § 3 ust. 1 może nastąpić z powodu:
1) uczęszczania do przedszkola 4-go i kolejnego dziecka tej samej rodziny;
2) uczęszczania do przedszkola dziecka niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
§ 6. Opłatę wymienioną w § 3 ust. 1 obniża się o 30% za drugie dziecko, 60% za trzecie dziecko danej
rodziny, uczęszczające do przedszkola.
§ 7. Opłatę wymienioną w § 3 ust. 1 obniża się o 50% za dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
z wyłączeniem dzieci uprawnionych do całkowitej zniżki, ujętych w § 5 pkt 2.
§ 8. Rodzice (opiekunowie prawni) korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej tj. z zasiłku stałego lub
zasiłku okresowego na podstawie odrębnych przepisów - w okresie ich pobierania mają prawo do częściowego
zwolnienia z opłaty wymienionej w § 3 ust. 1 w wysokości 30%.
§ 9. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy
ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
§ 10. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz odpłatności za te świadczenia zostanie
określony w umowie cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a dyrektorem
przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
§ 11. Traci moc uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Turawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas
realizacji podstawy programowej (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011 r. Nr 77, poz. 975).
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
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