UCHWAŁA NR XLII/300/18
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym
w Opocznie prowadzonym przez Powiat Opoczyński
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 14 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 13 ust. 1. pkt 2 w związku
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,
poz. 949 i poz. 2203), Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkole Specjalne w Opocznie, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
"Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński, zwane
dalej "Przedszkolem", zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, od
poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statucie Przedszkola.
§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar, o którym
mowa w § 1, pobierana jest opłata w wysokości 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100).
§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do Przedszkola, mogą być częściowo lub
całkowicie zwolnieni z opłaty o której mowa w § 2, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
zgodnie z poniższą tabelą:
wartość procentowa progów kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
do 50%
powyżej 50% do 75%
powyżej 75% do 100%

wysokość
zwolnienia
100%
50%
25%

2. W celu zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice (opiekunowie prawni) składają wniosek do
dyrektora Przedszkola wraz z oświadczeniem zawierającym dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego
zwolnienia.
3. Zwolnienie z opłaty jest stosowane obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych)
wniosku, o którym mowa w ust. 2 i spełnieniu kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/241/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez Przedszkole Specjalne w Opocznie prowadzone przez Powiat Opoczyński.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego i Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Opoczyńskiego
Maria Barbara Chomicz
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