
UCHWAŁA NR XXXI/227/17
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 

Olesno

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:

§ 1. W uchwale Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno w § 
2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1 Ustala się opłatę za świadczenia wykonywane przez przedszkola publiczne w Gminie Olesno 
w czasie przekraczającym czas, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę określonym w § 1 dla dzieci w wieku do lat 5, a obejmujące prowadzenie następujących zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych i dodatkowych zajęć dydaktycznych, jak:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;

6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę 
programową.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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