
UCHWAŁA Nr XLIII/383/06 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 01 marca 2006 r. 
 
w sprawie zasad ustalania i uiszczania opłaty za świadczenia prowadzonych 
przez gminę przedszkoli publicznych. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591,  
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172,                  
poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i 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, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94,  
poz. 788, Nr 122, poz. 1020) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala,  
co następuje: 

 
 

§ 1.1. Wysokość opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę Strzelce 
Opolskie przedszkoli publicznych, wykraczające poza podstawy programowe 
wychowania przedszkolnego, wynosi do 15% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu 
pracy, określonego ustawą z dnia 10 października 2002 r. w sprawie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 

2. Rada gminy ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1. 
 

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1, ponoszona jest przez rodziców 
(prawnych opiekunów) dziecka jako stała opłata miesięczna, niezaleŜnie od 
opłat wnoszonych za surowce, z których sporządzane są dzieciom posiłki. 
 

§ 3. W przypadku uczęszczania dziecka do przedszkola jedynie przez okres 
trzech kolejnych dni kalendarzowych i następującego bezpośrednio po tych 
dniach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola opłaty, o której 
mowa w § 1, nie pobiera się od rodzica (prawnego opiekuna dziecka). 
 

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 1, wnosi się z góry za kaŜdy kolejny 
miesiąc w terminie określonym przez dyrektora przedszkola publicznego,  
do którego dziecko uczęszcza. 
 
 
 
 



§ 5. Ustala się, Ŝe opłata za świadczenia prowadzonych przez gminę 
Strzelce Opolskie przedszkoli publicznych, wykraczające poza podstawy 
programowe wychowania przedszkolnego, wynosi z dniem wejścia w Ŝycie 
niniejszej uchwały: 

– 83,00 zł – za świadczenia realizowane na rzecz dzieci korzystających  
z pełnego wyŜywienia w przedszkolu (pobyt 9 – godzinny), 

– 42,00 zł – za świadczenia realizowane na rzecz dzieci korzystających  
z niepełnego wyŜywienia w przedszkolu (pobyt 5 – godzinny). 

 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/152/03 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie zasad ustalania i uiszczania 
opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


