
Uchwała Nr XXIX/ 134/ 09 
Rady Gminy Cisek  

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez 
Gminę Cisek 

 

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, 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 i Nr 223, poz. 1458,                   
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 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 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 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 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r.  Nr 6, poz. 33, Nr 
31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458), Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Ustala się dzienne stawki opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Cisek w postaci przygotowania posiłków, wykraczające poza podstawy 
programowe wychowania przedszkolnego: 

 
1) 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) za świadczenia realizowane na rzecz dzieci 

korzystających z dwóch posiłków tj.: śniadanie i obiad, 
2) 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) za świadczenia realizowane na rzecz dzieci 

korzystających z pełnego wyżywienia tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek. 
 
2. Okresem rozliczeniowym w rozumieniu niniejszej uchwały jest okres miesiąca 

kalendarzowego.  
 
3. Opłaty uiszcza się z góry do 8 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 



§ 2. 
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w trakcie trwania okresu 

rozliczeniowego, opłaty, o których mowa w §1 podlegają zwrotowi. 

2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust 1 podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności 
dziecka w przedszkolu.  

3. Warunkiem zwrotu opłat, o których 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. Zwrot opłat, o których mowa w § 1 następuje w formie odpisu od należności za 
następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, kwotę zwrotu przekazuję się 
rodzicowi (prawnemu opiekunowi dziecka) na jego pisemny wniosek.    

 
§ 3. 

1. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna dziecka) obniża się opłatę, wymienioną                  
w § 1 ust 1, o 70%, gdy dochód netto w rodzinne dziecka nie przekracza 100% kwoty 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2     w 
związku z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.                      
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.). 

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1 winien być złożony w Urzędzie Gminy wraz               
z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu netto w rodzinie dziecka. 

3. Decyzję o obniżeniu opłaty, o której mowa w § 1 ust 1 podejmuje Wójt Gminy Cisek. 

 
§ 4. 

Opłaty, o której mowa w § 1 ust 1, nie pobiera się wobec dzieci, w stosunku do których 
wprowadzono nauczanie indywidualne lub wczesne wspomaganie rozwoju oraz które 
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 
 

§ 5. 
W przypadku gdy do tego samego przedszkola uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, 
odpłatność za drugie dziecko wynosi 70% ustalonej stawki opłaty za dany miesiąc. Za 
trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny odpłatność wynosi 50% ustalonej stawki za 
dany miesiąc. 



§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

 
§ 7. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004 r. Nr XIX/ 77/ 2004 w sprawie 
ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza realizację podstaw programowych 
wychowania przedszkolnego przedszkoli publicznych na terenie Gminy Cisek. 

 
§ 8. 

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

 
 
            Przewodnicząca  
           Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


