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z dnia  30 maja 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIV/           /2014
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Cisek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Cisek w zakresie realizacji 
programów wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której 
mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni 
w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statutach przedszkoli, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane przez 
przedszkola są odpłatne.

§ 3. 1. Wysokość opłaty o której mowa w § 2 wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się jako iloczyn dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
ponad czas określony w § 1 ,wskazany przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz stawki wskazanej w ust. 1 oraz 
liczby dni w danym miesiącu ustalonych zgodnie z § 1.

3. Opłatę o której mowa w ust. 2 wnosi się z góry w terminie do 8-go dnia danego miesiąca.

4. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu dziecko 
nie uczęszczało do przedszkola. Nieobecność dziecka jest ustalana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.

5. Zwrot opłat w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu następuje w formie odpisu od należności za 
następny miesiąc.

6. W przypadku miesiąca grudnia i czerwca nadpłata podlega zwrotowi.

7. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) opłatę za przedszkole wnoszą rodzice, którzy zapiszą dziecko 
do przedszkola i złożą deklarację łącznie z Kartą zgłoszenia na okres wakacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011 r. Nr VI/41/2011 w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

mgr Rozwita Szafarczyk
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