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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego 
Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku oraz sposobu 

obniżania opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. 
poz. 559 z póżn.zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art.59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz.U z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) Rada Miejska  w Kluczborku  uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszych zapisach uchwały jest mowa o grupie wczesnoprzedszkolnej – rozumie się przez to 
grupę wczesnoprzedszkolną Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką 
Pielęgniarską w Kluczborku. 

§ 2. W grupie wczesnoprzedszkolnej realizowane są zadania określone w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2021 r. poz.75 z póżn. zm.). 

§ 3. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej w ramach dziesięciogodzinnej 
opieki w wysokości 200 złotych miesięcznie (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc pobytu 
dziecka w grupie.  

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka powyżej dziesięciu godzin dziennie w wysokości 
20 złotych (dwadzieścia złotych)  za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w grupie wczesnoprzedszkolnej. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1i 2 obniża się o 50% w przypadku drugiego i kolejnych dzieci z rodzin 
korzystających równocześnie ze świadczeń w przedszkolu lub grupie wczesnoprzedszkolnej Gminy Kluczbork 
oraz w przypadku trzeciego dziecka w rodzinie w ramach programu „Kluczbork dla rodziny+” po okazaniu 
karty „Kluczbork dla rodziny +”. 

4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust.1 i 2, czwarte i kolejne dziecko w rodzinie w ramach programu 
„Kluczbork dla rodziny+” oraz dziecko niepełnosprawne. 

5. W roku szkolnym 2021/22 w okresie do 31 sierpnia 2022 r. wprowadza się całkowite zwolnienie z opłat 
za korzystanie ze świadczeń za pobyt w grupie wczesnoprzedszkolnej  dla rodziców/ opiekunów dzieci 
z Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póżn. zm.) 

6. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności przedszkola  uzasadnionego 
nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom/prawnym opiekunom 
przysługuje zwolnienie z opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do liczby dni roboczych miesiąca, 
w którym przedszkole nie świadczyło usług. Opłata pobrana zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka 
w grupie wczesnoprzedszkolnej  w miesiącu, w którym przedszkole wznowi działalność. W przypadku braku 
możliwości odliczenia opłaty, zostanie ona zwrócona na podstawie pisemnego wniosku rodzica/ prawnego 
opiekuna. 

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w grupie 
wczesnoprzedszkolnej w wysokości do  15 złotych (piętnaście  złotych) dziennie. 

§ 5. 1. Rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą opłatę za dany miesiąc, o której mowa w § 3  
i  § 4 nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

2. Nieobecność dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego 
z ponoszenia opłat za pobyt. 
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§ 6. 1. Zakres realizowanych w grupie wczesnoprzedszkolnej  świadczeń, wysokość odpłatności za te 
świadczenia oraz opłat za korzystanie przez dziecko z wyżywienia, a także pobieranie odsetek za zwłokę 
w regulowaniu należności określi umowa cywilnoprawna zawarta między przedszkolem z grupą 
wczesnoprzedszkolną a rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka. 

2. Wzór umowy określa Burmistrz Miasta Kluczborka. 

§ 7. 1. Opłatę wymienioną w § 3 ust. 1 obniża się o 50% za dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń 
z pomocy społecznej na podstawie ar. 36 pkt 1 lit.a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z póżn. zm.), tj z zasiłku stałego i zasiłku okresowego- w czasie ich pobierania. 
Podstawą zastosowania tej opłąty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń, wydana przez 
właściwy organ wymieniony w art. 110 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Decyzję o obniżeniu opłaty, o której mowa w ust. 1 podejmuje na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna, 
dyrektor przedszkola. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 9. Traci moc uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kluczborku  z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego Przedszkola 
Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego 
z 2011 r. poz.1157 z późn.zm.) 

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wchodzi 
w życie z dniem  1 września 2022 r. Z wyjątkiem § 3 ust. 5 i § 4, które wchodzą w życie  po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie 

Aktualnie obowiązująca opłata za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej wynosi 5 zł za każdy 
rozpoczęty dzień pobytu dziecka w grupie  niezmiennie od 2012 roku. Mając na uwadze wzrost cen oraz 
zmiany w zakresie wysokości płacy minimalnej na przestrzeni ostatnich  lat zasadnym wydaje się 
zwiększenie opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej. 
W związku z różną sytuacją materialną i finansową rodzin korzystających z usług Publicznego Przedszkola 
nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku proponuje się wprowadzenie 
zmian. 
Dla rodzin z najniższymi dochodami proponuje się utrzymać aktualnie obowiązujących zniżek za opłaty za 
pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej.Według zaproponowanej zmiany opłata stała podlegałaby 
zwolnieniu tylko w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych, 
a jej wysokość byłaby proporcjonalna do okresu, w którym żłobek nie mogłyby świadczyć swoich usług. 

 
Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek uiszczać opłaty za pobyt dziecka w grupie 
wczesnoprzedszkolnej. Wysokość miesięcznej opłaty stałej to kwota 200 zł za pobyt dziecka. Opłata 
godzinowa za wydłużoną opiekę powyżej 10 godzin dziennie wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą dodatkową 
godzinę oraz maksymalna opłata za wyżywienie wynosi do 15 zł za każdy dzień pobytu. 

W § 3. ust. 5 działanie jest podyktowane potrzebą udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedmiotem regulacji jest zwolnienie z opłat za 
korzystanie ze świadczeń za pobyt dzieci w grupie wczesnoprzedszkolnej w roku szkolnym 2021/22 
w okresie do 31 sierpnia 2022 r. obywateli Ukrainy, którzy z powodu działań wojennych przybyli na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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