UCHWAŁA NR LIX/567/18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli, w wymiarze 5 godzin
dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas zajęć, o których mowa
w § 1 są odpłatne i obejmują koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć
dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,
która podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Miesięczna opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 3. Opłatę za realizację odpłatnych świadczeń, októrych mowa w§ 2, wnosi się do dnia 15 każdego
miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek
rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:
1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;
2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.
2. Opłaty, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie pobiera się
w przypadku:
1) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;
2) uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.
§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia z opłaty,
o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1429 oraz z 2015 r. poz. 582).
1) Zmiany

teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Kopeć
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