UCHWAŁA NR XXIX/326/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Brzeg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 ) oraz art. 6 ust 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, art.14 ust. 5 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 , poz. 195 4, poz. 1985 i
poz. 2169) Rada Miejska Brzegu, uchwala, co następuje:
§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci o których mowa
w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 , poz.
195 4, poz. 1985 i poz. 2169) w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za
każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3. 1. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego dziecka) zwalnia się częściowo z opłaty, o której mowa
w § 2:
1) w przypadku, gdy na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny:
a) o 30% za pierwsze dziecko, za które pobierana jest opłata,
b) o 50% za drugie dziecko, za które pobierana jest opłata.
2) W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej:
a) o 30% za pierwsze dziecko, za które pobierana jest opłata,
b) o 50% za drugie dziecko, za które pobierana jest opłata.
2. Za rodzinę wielodzietną w rozumieniu ust. 1 pkt 2 uznaje się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
niepełnoletnich lub dzieci uczących się i niepracujących do ukończenia 25 roku życia.
3. Nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dzieci, uczęszczające do przedszkola i pochodzące z tej samej
rodziny.
4. W przypadku zbiegu prawa do ulg określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, stosuje się tylko jedno zwolnienie.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kużdżał
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