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UCHWAŁA NR XLII/264/2010
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Olszanka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jedn. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć przedszkola 
publiczne i odziały przedszkolne działające w ramach Publicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Olszanka. 

2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w zakresie podstawy programowej określonej 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 
4 poz.17) realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku 
do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli. 

§ 2. 1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, a obejmujące prowadzenie następujących zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz 
dodatkowych zajęć dydaktycznych jak: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem, 

4) zajęcia plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia dziecka, 

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka 

ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,20 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą 
godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej 

2. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń, o których mowa w ustępie 1, stanowi iloczyn stawki 
godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2, wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) z góry w terminie do 
20 dnia danego miesiąca. 

2. Opłata, o której mowa w § 2 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, a w przypadku braku takiej 
możliwości, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności. 

§ 4. Wprowadza się następujące ulgi w wysokości opłat podanych w § 2: 

1) za uczęszczanie do przedszkola z jednej rodziny drugiego dziecka 25%, 

2) za uczęszczanie do przedszkola z jednej rodziny trzeciego dziecka 50%, 

3) za uczęszczanie do przedszkola z jednej rodziny czwartego i kolejnego dziecka 100 % 

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała XII/139/2003 z dnia 18 grudnia 2003 w sprawie 
opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Olszanka przedszkolach publicznych 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w placówkach przedszkolnych. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 styczna 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa


