
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/242/17 

RADY GMINY BRANICE 

z dnia 9 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne  

prowadzone przez Gminę Branice 

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 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Gmina Branice zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola 

publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację programu 

wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach. 

§ 2.1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. 

2. Opłata nie dotyczy dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny 

ukończyły lub ukończą 6 lat. 

3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym 

miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których 

mowa w § 1. 

4. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach 

określonych przepisami ustawy o systemie oświaty. 

§ 3.1. Jeżeli: 

1) dziecko jest niepełnosprawne; 

2) 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, wysokość opłat obliczona według zasad określonych 

w § 2, może być obniżona o 25%. 

2. Wysokość opłat obliczona według zasad określonych w § 2, może być obniżona o 25% w przypadku 

korzystania z usług przedszkola przez drugie dziecko tych samych rodziców, tego samego opiekuna lub innej 

osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, natomiast przez trzecie i następne do 50% pod 

warunkiem, że rodzice (opiekunowie prawni), wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę  

w rodzinie” w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 115, poz. 728). 

3. Zmniejszenie stawki, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko z jednego tytułu i udzielane jest  

na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka zawierający oświadczenie dotyczące podstawy 

wnioskowania. 
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§ 4. Opłaty, wskazane w § 2, 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 wnoszą rodzice 

(opiekunowie) dziecka z góry w terminie do dnia 17 danego miesiąca kalendarzowego. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/291/13 Rady Gminy Branice z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

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

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

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Branice 

 

Marian Fuczek 
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