
UCHWAŁA NR XXII/ 187 /2017
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 
5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolach, należy przez to rozumieć przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez 
Gminę Dobrodzień;

2) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego oraz 
dyrektora szkoły, przy której funkcjonują oddziały przedszkolne;

3) rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów.

§ 2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin 
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę pobytu dziecka w wieku do lat 5 w przedszkolu w czasie 
przekraczającym wymiar określony w § 2 w wysokości 1 zł.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 
godzinowej, o której mowa w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 
2 wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 4. 1. Opłata o której mowa w § 3 wnoszona jest przez rodziców z góry, w terminie do 20 dnia danego 
miesiąca a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora przedszkola, w terminie do końca 
danego miesiąca, którego opłaty dotyczą.

2. Opłata o której mowa w § 3 podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich,    w których 
w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczenia. Nieobecność dziecka 
jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.

3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc. W przypadku braku takiej 
możliwości, na wniosek rodzica dziecka, złożony do 5 dnia następnego miesiąca, dokonuje się wypłaty tej 
należności.

4. Opłaty nie pobiera się za okres miesiąca lipca i sierpnia pod warunkiem, że rodzic do 20 czerwca 
zadeklaruje, że dziecko nie będzie uczęszczało w tych miesiącach do przedszkola.

§ 5. 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny za pierwsze 
dziecko pobiera się opłatę, o której mowa w § 3 w pełnej wysokości, natomiast na wniosek rodziców na drugie 
dziecko udziela się ulgi w wysokości 50%, a za trzecie i kolejne nie pobiera się opłaty.

2. Na wniosek rodziców dziecka udziela się ulgi w wysokości 50% w opłacie określonej w § 3 jeżeli do 
przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie odrębnych 
przepisów.

3. Na wniosek rodziców dziecka zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 dzieci objęte kształceniem 
specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,2 i 3 powinien być złożony do dyrektora przedszkola wraz          
z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ulgi lub zwolnienia do 5 dnia miesiąca, począwszy od miesiąca 
od którego ulga lub zwolnienie mają być udzielone.
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§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 8. 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

Damian Karpinski
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