
UCHWAŁA NR III/13/02 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 11 grudnia 2002 roku 

w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę 
przedszkoli publicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                      
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r.                
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984) i art. 14 ust. 5 ustawy                   
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67.                 
poz. 329; Nr 106, poz. 496; z 1997 roku Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943;               
z 1998 roku Nr 117, poz. 759 i Nr 162. Poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,     
Nr 19, poz. 239. Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268,                  
Nr 122. poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. 
Nr 41, poz.362) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia dodatkowe 
prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie przedszkoli publicznych w 
wysokości: 
1) 73 zł miesięcznie - za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej                  

5 godzin dziennie. 
2) 37 zł miesięcznie - za pobyt dziecka w przedszkolu do                      

5 godzin dziennie. 
 
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, ponoszona jest przez rodziców 

(prawnych opiekunów) dziecka niezależnie od opłat za surowce, z których 
sporządzane są posiłki. 
 
 § 2. Opłaty, o których mowa w § 1, wnoszone są w przedszkolu, 
do którego uczęszcza dziecko. 
 
 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz na tablicach ogłoszeń gminnych 
przedszkoli publicznych. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec 
Opolskich. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 lutego 2003 r. 
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