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UCHWAŁA NR XXII.158.2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez Gminę Zduny oraz warunków całkowitego zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy z dnia 27 października
2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zduny, zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o którym mowa w ust. 1 realizowane są w przedszkolu od
poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 14.00.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Zduny
publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, określony w § 1, pobiera się opłatę.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń stanowi iloczyn stawki
godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz sumy rozpoczętych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu
w danym miesiącu ponad czas określony w § 1 ust. 1.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2-3, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 3. 1. Całkowitemu zwolnieniu z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2, podlegają rodzice dzieci:
1) w przypadku, gdy dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub aktualną
opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;
2) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zduny, korzysta troje dzieci z tej
samej rodziny;
3) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego
utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich
uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na
liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek rodzica.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/172/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Zduny (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1713 z późn. zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Zdunach
(-) Danuta Kułaga

