
 

 

UCHWAŁA NR XXII/184/17 

RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 13 lutego 2017 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne  

w Gminie Kolonowskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446, zm. poz. 1579), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943, zm. poz. 1985, 2169) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez 

Gminę Kolonowskie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  

w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 

§ 2.1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kolonowskie wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, 

o której mowa w ust. 1, oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w szkołach podstawowych ponad wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 20 każdego 

miesiąca, w którym udzielane są świadczenia. 

§ 3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłatę 

określoną w §2 za drugie dziecko pobiera się w wysokości 50%, a za każde następne 25% ustalonej kwoty. 

§ 4.1. Miesięczna opłata, o której mowa w § 2, podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka  

w przedszkolu proporcjonalnie do czasu nieobecności. 

2. Zwrotu opłaty dokonuje się: 

1) przez zaliczenie na poczet przyszłej należności, albo 

2) przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego), w przypadku braku możliwości 

zaliczenia na poczet przyszłej należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

§ 5. Tracą moc uchwały: 

1) nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie opłat  

za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1136); 
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2) nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę  

nr XVIII/147/12 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne  

w Gminie Kolonowskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1986); 

3) nr XXI/174/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2904). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.   

  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Rafał Kupke 
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