
Id: EE8BADF4-EE9C-4D8F-B35B-3ABD02490683. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XXI/174/12
RADY GMINY BRANICE

z dnia 25 czerwca 2012 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 późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Branice, w czasie ponad 5 godzin dziennie (przekraczającym wymiar 
zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, określonych w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego) obejmujące nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi. 

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, wskazane w § 1 niniejszej uchwały (czyli 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 0,0795 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za 1 godzinę 
świadczeń udzielanych w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, ustalonego zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), wykraczającą 
ponad ww. 5 godzin danego dnia. 

2. Ustaloną w oparciu o zasady z ust.1 kwotę opłaty godzinowej jak i następnie miesięcznej zaokrągla się do 
pełnych złotych, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

3. Jeżeli: 

1) do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej 
dzieci tych samych rodziców, tego samego opiekuna lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki 
nad dzieckiem; 

2) dziecko jest niepełnosprawne; 

3) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
                                                                                                                                                                                   
       opłata za świadczenia udzielane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
wskazane w § 1 niniejszej uchwały wynosi 0,053 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za 1 godzinę 
świadczeń udzielanych dziecku w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, ustalonego 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 
1314). 

4. Zmniejszenie stawki, o którym mowa w ust. 3 przysługuje tylko z jednego tytułu i udzielane jest na pisemny 
wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, do którego winny być załączone dokumenty poświadczające 
podstawy wnioskowania. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole opłata, o której 
mowa w §2 ust. 1 lub 3, zmniejsza się o kwotę ustaloną w sposób następujący: wartość kwoty zaliczkowej opłaty 
miesięcznej ustalona w oparciu o liczbę godzin pobytu zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka ponad 5 godz. dziennie pomnożoną przez obowiązującą stawkę za godzinę świadczeń wskazanych w ust.1 
lub 3 pomniejszona o wartość kwoty wynikającej z iloczynu godzin faktycznej (rzeczywistej) obecności dziecka 
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w danym miesiącu ponad 5 godzin dziennie i obowiązującej stawki za 
godzinę świadczeń wskazanych w ust.1 lub 3 
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§ 3. 1. Opłaty, wskazane w §2 ust. 1 lub 3, ustalane w oparciu o deklarowaną przez rodziców 
(opiekunów) dziecka liczbę godzin wzięcia przez dziecko udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych, wykraczających poza wymiar zajęć określonych w § 1 niniejszej uchwały w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wnoszą rodzice (opiekunowie) dziecka z góry w terminie 
do dnia 17 danego miesiąca kalendarzowego. 

2. Zwrot dokonanych opłat, zgodnie z zasadami wynikającymi z §2 ust. 5 niniejszej uchwały, 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 XV/121/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie opłat 
za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice 

Marek Szyhyński


