
Uchwała NrXVI/116/07 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstaw 
programowych  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  i  oddziałach 
przedszkolnych  oraz  cen  posiłków  w  przedszkolach  prowadzonych  przez 
gminę Zdzieszowice.

     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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)  w związku art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr  131,  poz.  1091,  Nr  167,  poz.  1400 i  Nr  249,  poz.  2104,  z  2006 r.   Nr  144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292)  Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala  się  opłaty  za  przygotowanie  posiłków  dla  dzieci  korzystających 
z wyżywienia :

1) opłata za przygotowanie śniadania - dla każdego dziecka , dziennie 1 zł;
2) opłata za przygotowanie obiadu –  dla każdego dziecka , dziennie 2, 50 zł;
3) opłata za przygotowanie podwieczorku,bądź napojów dla każdego 

dziecka,dziennie  0,50 zł.

2. Koszt surowców użytych do przygotowania posiłków ustala dyrektor 
przedszkola.

§ 2.

1. Cena posiłku dla dziecka  jest sumą ustalonego przez dyrektora przedszkola 
kosztu surowców użytych do jego przygotowania i opłaty za jego 
przygotowanie określonej w § 1 ust 1.

2. Cenę posiłku dla pracownika kuchni ustala się w wysokości  kosztu surowców 
użytych do jego przygotowania.

3. Cena posiłku dla pozostałych pracowników przedszkola wynosi  150% ceny 
posiłku dla dziecka.

§3.



1. Ustala się opłatę za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
wykraczających  poza realizację podstaw programowych wychowania 
przedszkolnego.

2. Opłata wynosi każdorazowo 2 zł od każdego dziecka, uczestniczącego 
w zajęciach nie wymienionych w  aktualnie obowiązującym rozporządzeniu 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Opłat nie pobiera się za zajęcia z religii.

§4 .

1. Opłaty w pełnych złotych  uiszcza się do 20 dnia każdego miesiąca.
2. Opłaty  pobrane  z  góry  w  przypadku  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu 

są rozliczane podczas pobierania płatności za następny miesiąc.

§5.  

1. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej 
rodziny za jedno pobiera się opłaty, o których mowa w §1 ust. 1 w pełnej 
wysokości, za każde następne w wysokości 50%.

2. Rodziny  pozostające  w  trudnej  sytuacji  materialnej  mogą  się  starać 
o zwolnienie  z części lub całości opłat wymienionych w  § 1  i § 3.

3. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Burmistrz Zdzieszowic na podstawie 
podania  zaopiniowanego  przez  dyrektora  przedszkola  oraz  dołączonych 
dokumentów poświadczających trudną sytuację materialną rodziny. 

 
§ 6. 

 
Traci moc uchwała  nr XXV/ 177/ 04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

14.12.2004 w Zdzieszowicach w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających 
poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Zdzieszowice.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 marca 2008 r.
 


