UCHWAŁA NR XLIV.250.2018
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Izbicko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2203) Rada Gminy
Izbicko uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć
przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne działające w ramach Zespołu Szkół Gminy
Izbicko prowadzonego przez gminę.
§ 2. W przedszkolu Publicznym w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi zapewnia się
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 800 - 1300.
§ 3. 1. Poza i przed czasem wymienionym w § 2, świadczenia i usługi przedszkola
publicznego realizowane są odpłatnie dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć dziecka
w przedszkolu.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji przez publiczne przedszkole odpłatnych
świadczeń i usług ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej o której mowa w ust. 2, liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2, wskazanej przez rodziców
(opiekunów prawnych) w karcie zgłoszeń oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć
dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
§ 4. Opłata o której mowa w §3 wnoszona jest przez rodziców w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca.
§ 5. W przypadku, gdy z zajęć korzysta więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata
o której mowa w §3:
1) ulega obniżeniu o 50 % gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko z rodziny,
2) zwalnia się z opłaty w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko
z rodziny.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann
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