
 Uchwała Nr XXXIV/196/2009                                                              
Rady Miejskiej w Uje ździe   

  z dnia 23 kwietnia 2009 

            w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli  
                       prowadzonych przez gmin ę Ujazd. 

 

          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 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 
116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 
128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420); w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 
1161, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416); Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co 
następuje: 

                                                                         § 1 

Ustala się miesięczne stawki opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
gminę Ujazd w postaci przygotowywania posiłków, wykraczające poza podstawy programowe 
wychowania przedszkolnego: 
1) 15 zł za świadczenia realizowane na rzecz dzieci   korzystających  z niepełnego    
     wyŜywienia – ciepłego napoju, 
2) 30 zł  za świadczenia realizowane na rzecz dzieci korzystających z niepełnego wyŜywienia   
     – ciepłego  napoju  i śniadania, 
3) 45 zł za świadczenia realizowane na rzecz dzieci  korzystających z pełnego wyŜywienia   
     – ciepłego napoju, śniadania i obiadu, 
4) 60 zł  za świadczenia realizowane na rzecz dzieci korzystających z pełnego wyŜywienia   
     – ciepłego napoju, śniadania, obiadu i podwieczorka. 

                                                                        § 2 

Ustala się opłatę za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego w wysokości 3,00 zł od kaŜdego dziecka za kaŜdą godzinę 
zegarową uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 

                                                                       § 3 

Opłaty uiszcza się do 15 dnia kaŜdego miesiąca za dany miesiąc. 

                                                                       § 4 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 
podlegają zwrotowi. 

2. Opłaty, o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi za kaŜdy dzień nieobecności dziecka  
w przedszkolu. Kwotę zwrotu ustala się w ten sposób, Ŝe miesięczną wysokość opłaty dzieli 
się przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu i wynik ten mnoŜy się przez liczbę 
dni nieobecności dziecka w przedszkolu. 



3. Warunkiem zwrotu opłat, o którym mowa w § 1, jest zgłoszenie nieobecności dziecka 
dyrektorowi przedszkola najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu, w którym zaistniała. 

4. W przypadku nieobecności zgłaszanej po godz. 8.00 wysokość zwrotu opłat będzie liczona od 
następnego dnia. 

5. Opłaty, o których mowa w § 2 podlegają zwrotowi proporcjonalnie do czasu nieobecności 
dziecka na wybranych zajęciach. 

6. Zwrot opłat, o których mowa w § 1, następuje w formie odpisu od naleŜności za następny 
miesiąc, a w przypadku braku moŜliwości dokonania takiego odpisu, na wniosek rodzica 
(prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się jej wypłaty. 

                                                                      §  5 

W przypadku, gdy do tego samego przedszkola uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, odpłatność 
za drugie dziecko wynosi 70% ustalonej stawki opłaty. Za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny 
odpłatność wynosi 50% ustalonej stawki opłaty. 

                                                                      § 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

                                                                      § 7 

Traci moc uchwała Nr XXI/89/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 maja 2004 roku  
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych gminy Ujazd. 

                                                                      § 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, 
w którym upłynął okres 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

                                                                                                       Przewodniczący obrad 

         Jan KałuŜny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


