
Uchwała Nr XV/121/11 
Rady Gminy Branice 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych 

 
 

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami) 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
                                                                     § 1 
Ustala się miesięczne stawki opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych        
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Branice, obejmujące: 
opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, wykraczające poza zakres zajęć 
określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
 
                                                                     § 2 
1. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych ponad 5 godzin i zajęcia wykraczające poza bezpłatne nauczanie 
i wychowanie w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt) złotych 
od jednego dziecka za miesiąc kalendarzowy. 
2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych w szczególności sytuacją rodziny dziecka, 
osobistą lub zdrowotną dziecka lub członków jego rodziny, skutkującą powstaniem sytuacji 
majątkowej, gdzie dochód fizyczny lub ustalony po pomniejszeniu o udokumentowane 
dodatkowe wydatki wynikające w danym okresie czasu z losowych zdarzeń, nie przekracza 
526 zł. 50 gr. netto na członka rodziny, można zastosować obniżoną opłatę w wysokości 50 
zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych). 
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej opłata, o której mowa w §2 ust. 1 lub 2, podlega zwrotowi w kwocie 
odpowiadającej iloczynowi ilości dni, przez które dziecko było nieobecne i 1/22 kwoty 
miesięcznej stawki opłaty z zaokrągleniem w górę do pełnego grosza. 
 
                                                                    § 3 
1. Opłaty miesięczne, wskazane w §2 ust. 1 lub 2 wnoszą rodzice (opiekunowie) dziecka 
z góry w terminie do dnia 17 danego miesiąca kalendarzowego. 
2. Zwrot opłat zgodnie z §2 ust. 3 następuje w terminie do dnia 17 miesiąca kalendarzowego, 
następującego po miesiącu, za który należy się zwrot. 
 
                                                                       § 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 
                                                                
        



§ 5 
Traci moc Uchwała Nr XLVII/250/10 Rady Gminy Branice z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie 
ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz 
odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. 
 
                                                                        § 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 


