
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/172/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Zduny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 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 Miejska w Zdunach uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Zduny, świadczą bezpłatnie usługi w zakresie realizacji 

podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu 

dziecka w wieku do lat 5 w przedszkolu. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 

1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. 1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2: 

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju; 

2) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zduny, korzysta troje dzieci z tej 

samej rodziny; 

3) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego 

utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci 

pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez 

względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola; 

4) w przypadku, gdy dziecko dojeżdża do przedszkola bezpłatnym transportem zapewnionym przez Gminę 

Zduny 

2. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie ze  zwolnień określonych w ust. 1 zobowiązany 

jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Zdunach Nr XIII/80/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie 

określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Zduny. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun. 

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

Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Zdunach 

(-) Elżbieta Kurkiewicz 
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ZAŁĄCZNIK 

DO UCHWAŁY NR XXVI/172/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH 

z dnia 29.12.2016 r. 

………………………………..      Zduny, ……………………… 

         (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

……………………………….. 

……………………………….. 

(adres) 

DYREKTOR PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA W ZDUNACH 

ul. Łacnowa 25, 63-760 Zduny  

Zwracam się z prośbą o nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, adres oraz data urodzenia) 

Oświadczam, że
*
: 

1)  dziecko posiada: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
*
/opinię o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju
*
; 

2) w roku szkolnym …………………. z usług Publicznego Przedszkola w Zdunach korzysta troje moich 

dzieci, 

3) rodzic (opiekun prawny) dziecka wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we 

wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że                w przypadku dzieci pełnoletnich 

uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na 

liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola; 

4) dziecko dojeżdża do przedszkola bezpłatnym transportem zapewnionym przez Gminę Zduny. 

Ponadto oświadczam, że informacje, które podałam/łem powyżej są zgodne z prawdą. 

    ……………………………………………… 

       
czytelny podpis wnioskodawcy

  

*  
Niewłaściwe skreślić

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 1713


		2017-03-02T11:20:20+0000
	Polska
	Karina Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




