
UCHWAŁA NR XXXII/243/17
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 
5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 5a 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, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno dla dzieci w wieku 
do lat 5 w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 
5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie 
przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do 
lat 5 są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci 
w wieku do lat 5 obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych 
wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę                 
w wysokości 1,00 zł.

2. Miesięczna wysokość  opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustalana 
jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.

§ 4. Opłata za realizację odpłatnych świadczeń, o których mowa w § 2, wnoszona jest przez rodziców 
(opiekunów prawnych) w terminie określonym w statucie przedszkola.

§ 5. 1. Miesięczna opłata podlega pomniejszeniu proporcjonalnie o liczbę dni, w których w danym miesiącu 
dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń, ustaloną na podstawie dziennika zajęć.

2. Pomniejszenie opłat za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, jest rozliczane w płatności w kolejnym 
miesiącu.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 7. Tracą moc: Uchwała 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, Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia  23 lipca 2011 roku 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, Uchwała nr XLIV/363/14 
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2014 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, Uchwała Nr XXXI/227/17 Rady Miejskiej w Oleśnie 
z dnia 31 stycznia 2017 roku 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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