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UCHWAŁA NR V/35/2011
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń 
Wielki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, 
Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć publiczne 
przedszkola, prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki. 

2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w zakresie podstawy programowej określonej 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 
17) realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

3. Rozkład dnia uwzględniający czas realizacji podstawy programowej określa statut przedszkola. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia w zakresie 
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zwaną dalej opłatą, obejmującą 
koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych: 

.1.gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

.2.gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 

.3.gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 

.4.zajęcia artystyczne rozwijające indywidualne uzdolnienia i zainteresowania dziecka, 

.5.dodatkowe zajęcia edukacyjne (języki obce, zajęcia wyrównawcze, inne), rozwijające umiejętności 
komunikacyjne, społeczne i emocjonalne dziecka, 

.6.autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, 

.7.sprawowanie opieki. 

2. Opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przekraczających podstawę programową ustala się 
następująco: 

.1.do 1 godziny dziennie – w wysokości 50 zł miesięcznie, 

.2.do 2 godzin dziennie – w wysokości 60 zł miesięcznie, 

.3.do 3 godzin dziennie – w wysokości 70 zł miesięcznie, 

.4.powyżej 3 godzin dziennie – w wysokości 80 zł miesięcznie, 

3. Opłata o której mowa w ust.2 uiszczana jest przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do 10-go 
każdego miesiąca. 
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4. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 2, obniża się: 

.1.o 20% na drugie dziecko oraz o 50% na trzecie i każde następne dziecko będące rodzeństwem, uczęszczającym 
do tego samego przedszkola, 

.2.za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego opłata podlega 
zwrotowi, wyliczana jest wg wzoru: (kwota, o której mowa w § 2 ust. 2) : 22 dni (średnia ilość dni roboczych 
w miesiącu) x (ilość dni nieobecności dziecka w przedszkolu). 

§ 3. 1. W przypadku uiszczenia opłat w wyższej wysokości w związku z wystąpieniem podstaw do 
zastosowania obniżek przewidzianych w niniejszej uchwale, nadpłata podlega zwrotowi w następnym okresie 
rozliczeniowym, z wyjątkiem opłat należnych za miesiące czerwiec i grudzień. 

2. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu przez cały okres rozliczeniowy, opłat za 
świadczone usługi nie nalicza się i nie pobiera. 

§ 4. Opłaty wymienione w § 2 są dochodem Gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 września 2008 r. Nr XXIII/151/2008 w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

Klemens Weber


