
Opols.2005.8.317  

Uchwała Nr XXV/177/04  
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczaj ących poza realizacj ę podstaw programowych 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddział ach przedszkolnych oraz cen posiłków w 

przedszkolach prowadzonych przez Gmin ę Zdzieszowice.  

(Opole, dnia 11 lutego 2005 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203) w związku art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572) o systemie oświaty Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową (usługi opiekuńczo- bytowe) 
nieobjęte zakresem ustawowych obowiązków Gminy ponoszą rodzice. 

§ 2. Podstawę do obliczenia odpłatności za świadczenia wynikające z § 1 stanowi kwota 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego rozporządzeniem właściwego ministra: 
 1) za 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (3 posiłki) 10% minimalnego wynagrodzenia, 
 2) za 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (2 posiłki) 9% minimalnego wynagrodzenia, 
 3) za 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym (1 posiłek -obiad) 5,4% 

minimalnego wynagrodzenia, 
 4) za 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym (1 posiłek nie obiad) 3,5% 

minimalnego wynagrodzenia, 
 5) za 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym (bez posiłku) 2,7% minimalnego 

wynagrodzenia, 
 6) dzieci realizujące obowiązek wychowania przedszkolnego i niekorzystające ze świadczeń 

wykraczających poza podstawę programową przebywają w przedszkolu bezpłatnie (jeśli nie 
korzystają z posiłków i zajęć wykraczających poza podstawę programową). 

§ 3. 1. Rodzinom wielodzietnym (w których jest troje i więcej dzieci będących na wyłącznym 
utrzymaniu rodziców) przysługuje prawo do zniżki w opłacie za świadczenia wykraczające poza podstawę 
programową (usługi opiekuńczo- bytowe) nieobjęte zakresem ustawowych obowiązków Gminy. 

2. Od rodzin określonych w § 3 ust. 1 pobiera się odpłatności następująco: za jedno dziecko 
uczęszczające do przedszkola- pełna opłata; za każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola - 
50% opłaty ustalonej w § 2. 

§ 4. 1. Ustalona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. 
2. W okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) opłata pobierana jest proporcjonalnie do liczby dni, w 

których dziecko uczęszcza do przedszkola. 

§ 5. Zmiany stawki opłat dokonuje się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

§ 6. Ceny posiłków ustala się w następujący sposób: 
 1) dla dzieci i pracowników kuchni ustala się cenę posiłku w wysokości kosztów surowca 

przeznaczonego do posiłku (wsad do kotła), 



 2) dla pozostałych pracowników ustala się cenę posiłku w wysokości wsadu do kotła powiększoną o 
opłatę stałą, która stanowi 100% wsadu do kotła. 

§ 7. Ceny posiłków (wsadu do kotła) ustala dyrektor placówki na zasadach określonych w § 6. 

§ 8. Rozliczenie należności za posiłki za każdy dzień nieobecności następuje w następnym miesiącu. 

§ 9. Opłaty uiszcza się w pełnych złotych do 20 dnia każdego miesiąca w poszczególnych 
placówkach, a wpływy z opłat do kasy Urzędu Miejskiego dokonuje się do 23 dnia każdego miesiąca. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLV/343/01 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 grudnia 2001 r. 
w Zdzieszowicach w sprawie ustalania zasad odpłatności za świadczenia usług, wykraczających poza 
realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na terenie 
Miasta i Gminy Zdzieszowice. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 


