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UCHWAŁA NR 62/VIII/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 6 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Praszka. 

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 późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka 
w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, o których mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie od 
poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00 . 

§ 2. 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne. 

2. Opłata za świadczenia obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szczególności: 

- gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka 

- zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem 

- zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające 
ich potrzebę aktywności i zainteresowania 

- gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka. 

3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 2,50 zł. 

§ 3. 

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza: 

1) drugie dziecko - opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, stanowi 75 % wskazanej wartości; 

2) trzecie i kolejne dziecko - opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, stanowi 50 % wskazanej. 

§ 4. 

Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszając dziecko do przedszkola, pisemnie deklarują przedział czasowy 
pobytu dziecka w przedszkolu, a tym samym dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym 
przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1. 

§ 5. 

Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy 
oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicem 
(prawnym opiekunem). 

§ 6. 

1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 3 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) z góry 
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 
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2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 podlega zwrotowi w ten 
sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, jest 
zmniejszona o kwotę wynikająca z iloczynu stawki za jedna godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka 
na zajęciach. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 8. 

Uchyla się uchwałę nr 175/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli, zmiana Uchwała nr 195/XXII/2008 
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli, Uchwała nr 268/XXXII/2009 Rady Miejskiej 
w Praszce z dnia 9 października 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
prowadzonych przez Gminę przedszkoli, Uchwała nr 288/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 
grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę 
przedszkoli. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Bogusław Łazik


