
Uchwała Nr XXI/89/2004 
Rady Miejskiej Ujeździe 
z dnia 25 maja 2004 roku 

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych 
gminy Ujazd. 

Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
( Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§1 

 
   1. Odpłatność za świadczenia przedszkoli wykraczająca poza realizację podstaw 

programowych wychowania przedszkolnego, zwaną w dalszej części uchwały "opłatą 
stałą", dla dzieci przebywających w przedszkolu powyŜej 5 godzin dziennie, ustala się 
na poziomie 10 % miesięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku    
kalendarzowym ogłaszanego  Rozporządzeniem Rady Ministrów.  
2.    Opłatę stałą dla dzieci w wieku 3- 5 lat, przebywających w przedszkolu do 5 godzin 
dziennie, ustala się na poziomie 6 % miesięcznie  minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w danym roku    kalendarzowym ogłaszanego  Rozporządzeniem Rady Ministrów.  

  3. Opłata stała nie dotyczy 6-latków przebywających w   przedszkolu do 5 godzin dziennie. 
4. Opłatę stałą dla dzieci 6 letnich przebywających w przedszkolu powyŜej 5 godzin 
dziennie, ustala się na poziomie 3 % miesięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w danym roku    kalendarzowym ogłaszanego  Rozporządzeniem Rady Ministrów.  

 
 

§2 

W przypadku uczęszczania do przedszkola więcej niŜ jednego dziecka z jednej rodziny  
( z wyłączeniem 6-latków ), opłata ta kształtować się będzie odpowiednio: 

1. za pierwsze dziecko              - 10 % miesięcznie minimalnego  
wynagrodzenia w danym roku 
kalendarzowym 

za drugie dziecko                 -  6% j.w. 

za trzecie dziecko i następne      - 0,00 zł   

dla dzieci przebywających w przedszkolu powyŜej 5 godzin dziennie. 

 

2. za pierwsze dziecko              - 6 % miesięcznie minimalnego  
wynagrodzenia w danym roku 
kalendarzowym 



za drugie dziecko                 - 4 % j.w. 

za trzecie i następne              - 0,00 zł   

dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin dziennie. 

 

§3 

 
Opłata stała miesięczna w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu do 10 kolejnych  
dni kalendarzowych  nie podlega odpisowi za czas nieobecności. 
 

     § 4 

1. Przewiduje się moŜliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty stałej. 
2. Zasady oraz tryb zwolnienia z opłaty stałej określa Burmistrz Ujazdu w trybie 

zarządzenia. 
 
       § 5 
 
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIV /140 / 2000 z dnia 24 lipca 2000r. w 
sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie gminy 
Ujazd. 

§6  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem l września 2004 r. 

 

Przewodniczący obrad 
Piotr Kołodziej 
 
 

 


