
UCHWAŁA NR XLII/349/13
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna 
prowadzących wychowanie przedszkolne

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego zwane dalej „świadczeniem” udzielane przez jednostki 
organizacyjne Gminy Byczyna realizujące zadania wychowania przedszkolnego, zwane dalej „przedszkolami”, 
w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach 
i w godzinach określonych w statucie przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny. 

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i sprawowania opieki nad 
wychowankami w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, są odpłatne. 

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. 

3. Opłata o której mowa w ust. 2, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy 
o systemie oświaty.

§ 3. 1. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust.1 ustala się mnożąc kwotę wymienioną 
w § 2 ust. 2 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 wnosi się z góry do 15 -go dnia każdego miesiąca. 

3. Opłata pobrana z góry ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka proporcjonalnie do ilości dni 
roboczych w danym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 

4. Zwrot opłat z przyczyn określonych w ust. 2 następuje poprzez zarachowanie nadpłaty na poczet należności 
na następny miesiąc. 

5. W przypadku miesiąca kończącego korzystanie ze świadczeń przedszkola nadpłata podlega zwrotowi.

§ 4. 1. Zakres realizowanych w przedszkolu świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, liczbę godzin korzystania 
dziecka ze świadczeń, wysokość odpłatności za te świadczenia oraz opłaty za korzystanie przez dziecko 
z wyżywienia, a także pobierania odsetek za zwłokę w regulowaniu należności określi umowa cywilnoprawna 
zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

2. Wzór umowy określa Burmistrz Byczyny zarządzeniem.

§ 5. 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie rodzeństwo: 

1) opłatę określoną w § 2 ust. 2 naliczaną za drugie dziecko obniża się o 50% obowiązującej stawki godzinowej 
opłaty, 

2) zwalnia się z wnoszenia opłaty określonej w § 2 ust. 2 za trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do 
przedszkola.

2. Z opłat za świadczenia wychowawczo-edukacyjne określone w § 2 ust. 2 zwolnione jest każde dziecko 
niepełnosprawne lub w rodzinie zastępczej.

§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje opłat za wyżywienie dziecka. 

2. Opłata za wyżywienie ponoszona jest zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora przedszkola na 
podstawie art. 67 a w związku z art. 14 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 
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3. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, jeśli 
nie jest możliwa pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie w zakresie wnoszenia opłat za posiłki dziecka 
w przedszkolu, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mogą zwrócić się do Burmistrza Byczyny o czasowe, pełne 
lub częściowe zwolnienie z opłat za wyżywienie. 

4. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: 

1) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, 

2) imię i nazwisko dziecka, 

3) informację o wnioskowanym zakresie zwolnienia (na jaki czas i w jakiej wysokości), 

4) uzasadnienie wniosku, 

5) dokumenty potwierdzające informacje zawarte w uzasadnieniu.

5. W przypadku całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów) z wnoszenia opłat 
za wyżywienie, koszty wynikające z tego zwolnienia pokrywane są z budżetu przedszkola.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzace wychowanie 
przedszkolne. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny i dyrektorom jednostek oświatowych Gminy 
Byczyna realizujących zadania wychowania przedszkolnego. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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