
UCHWAŁA NR XXXVIII/268/18
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Dąbrowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Gmina Dąbrowa  uchwala,  co następuje:

§ 1. Uchwała ustala wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Dąbrowa, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę.

§ 2. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa zapewnia się 5 godzin  bezpłatnego  
nauczania, wychowania  i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

§ 3. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

2. Opłata o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

3. Opłata, o której mowa w ust.1 powyżej, waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 
ustawy z dnia  27 października 2017r.  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).

§ 4. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1  przysługuje wtedy,   gdy:

1) więcej niż jedno dziecko zobowiązane do ponoszenia opłat z danej rodziny korzysta z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu wówczas  pobiera się 50% ustalonej opłaty za każde dziecko, lub

2) rodzina, której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, posiada założoną (ważną) 
Opolską Kartę Rodziny i Seniora - wówczas pobiera się  50 % ustalonej opłaty za każde dziecko .

§ 5.  Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe (Dz.U z 2017r., poz. 59 ze zm.) 

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXIV/169/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach  prowadzonych   przez  Gminę Dąbrowa 
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego  z 2017 r. poz. 88).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa  
Opolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,  
w którym upłynął okres 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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