
UCHWAŁA  Nr XXIII/169/2016 

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579), art. 14 ust. 5 art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985) Rada Gminy Murów uchwala co następu-

je: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Murów w zakresie realiza-

cji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach od 8.00 do 13.00 w wymiarze 5 

godzin dziennie. 

§ 2.1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia realizowane przez przedszkola dla dzieci w wieku do lat 

5 są odpłatne. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu 

wynosi: 

1) 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za dziecko korzystające ze świadczeń; 

2) 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za drugie i kolejne dziecko z rodziny, korzystające równocześnie ze świadczeń 

w przedszkolach Gminy Murów. 

§ 3.1. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się jakom iloczyn dziennej liczby godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu ponad czas określony w § 1, wskazany przez rodziców (prawnych opiekunów), stawki wskazanej 

w § 2 ust. 2 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Opłatę o której mowa w ust. 1, wnosi się miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc z góry. 

§ 4.1. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu 

z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013r.w sprawie ustale-

nia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Murów. 

§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz  

Id: 2C37338E-1BF1-4C9E-98A2-451CEEEBF6A5. Podpisany Strona 1




