
UCHWAŁA NR XXXVI/285/2013
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 5941)) oraz art. 14 ust. 5, art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć oddziały 
przdszkolne przy Zespołach Szkolno - Przwedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kietrz. 

2. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz realizują programy 
wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, określona 
w odrębnych przepisach i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, 5 dni 
w tygodniu - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 ust. 2 śweiadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka 
w przedszkolu. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych  świadczeń ustalana jest według wzoru: 

O = S x G x D 

gdzie: 

O - wysokość opłaty; 

S - stawka godzinowa, o której mowa w ust. 2; 

G - liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazana przez rodziców 
(opiekunów prawnych); 

D - liczba dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 2 waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b - 5d 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

5. Wysokość kwoty opłaty po waloryzacji ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, zgodnie z art. 14 ust. 5 e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zostanie podana do 
publicznej wiadomości na stronie Gminy Kietrz, a także na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

6. Odpłatność, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć 
dodatkowych prowadzonych na wniosek rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 3. 1. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów udziela się ulgi w wysokości: 50% stawki, o ktorej 
mowa w § 2 ust. 2 - przy dochodzie gospodarstwa domowego wynoszącym poniżej 30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, przypadającym na jednego członka rodziny. 

1) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2013 roku poz. 594
2) Zmiany w tekście jednolitym wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 204r. 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, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, 
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827)
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2. Całkowite zwolnienie z opłaty obowiązuje przy dochodzie gospodarstwa domowego wynoszącym poniżej 
20% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, przypadającym na 
jednego członka rodziny. 

3. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zwalnia się z opłaty, o ltórej mowa w § 2, trzecie oraz każde 
następne uczęszczjące do przedszkola dziecko pochodzace z tej samej rodziny. 

4. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny przekraczać będzie kwotę minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 3 nie stosuje się. 

5. Przy ustalaniu wielkości dochodu przypadającego na jednego czlonka rodziny uwzględnia się pozostające 
w gospodarstwie domowym uczące się dzieci w wieku do 24 lat.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2011 roku w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2013r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

mgr inż. Czesław Gil
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