
UCHWAŁA XXVI/195/2017
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gminę Skoroszyce.

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.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu publicznym należy przez to rozumieć przedszkole oraz 
oddział przedszkolny działający przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Skoroszyce.

2. Przedszkola publiczne w Gminie Skoroszyce świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi 
określone w programie wychowania przedszkolnego uwzględniające realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w wymiarze pięciu godzin dziennie, w godzinach od 8ºº do 13ºº, przez pięć dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku, wykonują bezpłatnie.

§ 2. 

1.  Za świadczenia wykonywane przez przedszkola publiczne dla dzieci w wieku do lat 5 korzystających 
z wychowania przedszkolnego w Gminie Skoroszyce w czasie przekraczającym czas, w którym przedszkola 
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określonym w § 1 ust. 2, a obejmujące prowadzenie 
następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 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) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zajęcia plastyczne i teatralne, 
rozwijające uzdolnienia dziecka, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za 1 godzinę 
realizacji tych zajęć.

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

§ 3. 

1.  Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole, o których mowa w § 2 ust. 1 wnosi się miesięcznie 
do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu 
dziecko nie uczęszcza do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń. Nieobecność dziecka jest odnotowywana 
na podstawie dziennika zajęć przedszkola.

3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie 
rodziców (prawnych opiekunów) przez inne niż przedszkole podmioty.

4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas, na 
wniosek rodziców (opiekunów prawnych), opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.
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§ 5. 

1.  Traci moc uchwała nr XLIII/239/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce.

2. Traci moc uchwała nr XXXII/176/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XLIII/239/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi        w życie 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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