
Uchwała Nr XLIV/400/14 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 8 maja 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola 
i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Ustrzyki Dolne w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1 pkt 2 w związku z art. 14 
ust. 5, 5a i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  

 
Rada Miejska  Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

      
§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1)   przedszkolu - należy przez to rozumieć: 

a)  przedszkole ogólnodostępne, 
b)  oddział przedszkolny w szkole podstawowej; 

2)   rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego; 
3)   dyrektor przedszkola – dyrektor szkoły. 
      

§ 2 
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Ustrzyki Dolne 
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Czas 
przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału 
ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. 
2. Poza godzinami określonymi w ust. 1 świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne. 
      

§ 3 
1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą 
rozpoczętą godzinę zajęć, pobytu dziecka w przedszkolu. 
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń udzielanych przez przedszkole 
ustalana jest na podstawie iloczynu stawek godzinowych, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz  
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 ust. 1 oraz liczby dni 
pobytu dziecka w przedszkolu. 
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 
ust. 5b ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
      

§ 4 
1. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, za 
świadczenie przedszkola dla drugiego i kolejnych dzieci pobiera się opłatę w wysokości 70% 
stawki godzinowej ustalonej w § 3 ust. 1. 
2. Opłaty nie nalicza się za każdy dzień nieobecności dziecka, pod warunkiem zgłoszenia 
nieobecności nie później niż w pierwszym jej dniu do godziny 8:00. 
3. Opłaty za świadczenia są płatne do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. 
4. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy. 
 



§ 5 
Tracą moc uchwały: 
1) nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przy szkołach w 
Gminie Ustrzyki Dolne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. nr 130, poz. 1970); 
2) nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Przedszkoli Miejskich w Ustrzykach Dolnych 
w Gminie Ustrzyki Dolne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. nr 130, poz. 1971). 

 
§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 


