
 

 

UCHWAŁA NR XXV/175/17 

RADY GMINY BRZYSKA 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 

do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzyska 

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 póź.zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne prowadzone przez 

Gminę Brzyska, 

2) rodzicach - należy przez to rozumieć zarówno rodziców, jak i prawnych opiekunów dziecka, 

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola lub zespołu szkół w skład którego wchodzi 

przedszkole. 

§ 2. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzyska, dla dzieci w wieku do lat 5, zapewnia się 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 13.00 z wyłączeniem dni świątecznych i przerw w pracy przedszkola ustalonych przez 

organ prowadzący. 

2. W czasie określonym w ust. 1 zapewnia się realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

3. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, poza czasem określonym 

w ust.1 nieodpłatnie, prowadzi się zajęcia rewalidacyjne w wymiarze od 1 do 2 godzin tygodniowo. 

§ 3. 1. Świadczenia przedszkoli dla dzieci w wieku do lat 5, wykraczające poza zakres zajęć określonych 

w § 2 są odpłatne. 

2. Rodzice, przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu i zakres usług w zakresie wyżywienia w danym roku szkolnym. 

3. Szczegółowy zakres świadczeń, czas pobytu dziecka w przedszkolu i rodzaj usług świadczonych przez 

przedszkole na rzecz dziecka, wykraczających poza zakres zajęć określonych w § 2 oraz zasady pobierania 

opłat miesięcznych określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami dziecka, 

przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola. 

§ 4. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczęta godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole w wymiarze 

wykraczającym poza czas określony w § 2 ust.1, zwaną dalej „opłatą”. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój 

dziecka, dostosowany do jego wieku, potrzeb i możliwości. 
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3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 za jedną godzinę świadczeń wynosi 1 zł, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

4. Jeżeli z dziennego czasu pracy przedszkola wynika, że przedszkole rozpoczyna lub kończy zajęcia 

o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia realizowane w tym przedziale czasowym ulega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu. 

§ 5. 1. Miesięczna wysokość opłaty za jedno dziecko jest iloczynem zadeklarowanej w umowie, o której 

mowa w § 3 ust. 3 dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie podlegającym opłacie, stawki 

za godzinę określonej w § 5 ust. 3 oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka przed zadeklarowaną w umowie, o której mowa 

w § 3 ust. 3 godziną lub nieodebrania dziecka w określonym w umowie terminie, naliczana jest opłata za każdą 

rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wysokości 1 zł. 

3. Jeżeli w danym miesiącu dziecko korzysta z odpłatnych świadczeń w wymiarze większym niż czas 

określony w umowie, opłata naliczana jest według faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu 

w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu naliczona opłata podlega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu w miesiącu następnym o każdy dzień nieobecności, pod warunkiem poinformowania przedszkola 

o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, z tym, że za pierwszy dzień nieobecności opłata 

zwracana jest pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w danym dniu do godziny 8.00, w sposób 

ustalony przez dyrektora danego przedszkola. 

5. Wyrównanie miesięcznej opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1, w przypadkach wymagających korekty liczby 

godzin wynikających z innej niż w deklaracji liczby godzin podlegających opłacie, następuje nie później niż 

w ciągu następnego miesiąca w formie zmniejszenia/zwiększenia kolejnej opłaty miesięcznej, a w przypadku 

braku takiej możliwości przelewem na konto wskazane przez dyrektora/rodzica. 

6. Miesięczna opłata naliczana jest w pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w rachunkowości. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/114/11 Rady Gminy Brzyska, z dnia 9 listopada  2011r. w sprawie opłat 

pobieranych za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez jest Gminę Brzyska. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Stanisław Madejczyk 
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