
UCHWAŁA NR XXXII/244/2018
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się że przedszkole i zamiejscowy oddział przedszkolny w Radawiu prowadzone przez Gminę 
Zębowice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie 
przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających 
wymiar godzin, o których mowa w § 1.

§ 3. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłatę określoną w § 
2. pkt. 1, za drugie dziecko pobiera się w wysokości 50%, a za każde kolejne 25% ustalonej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr. XIX/145/2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 489). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018r. 
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