
UCHWAŁA  NR XXX/246/06 

RADY  GMINY  W  LUBRZY 

z dnia  27  wrze�nia 2006 r.  
 
 
w sprawie opat za �wiadczenia prowadzone przez Gmin� Lubrza Przedszkola 
Publicznego. 
 

Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r. o systemie o�wiaty (Dz. U. 
z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz, 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 
oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1043 ) Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nast�puje : 
 

§ 1.  
1. Opłaty za �wiadczenia wykraczaj�ce ponad podstawy programowe  w prowadzonym przez  
    Gmin� Lubrza przedszkolu publicznym ustala si� w nast�puj�cej wysoko�ci: 
a) w oddziałach 9-cio godzinnych w wys. – 40,00 zł miesi�cznie 
b) w oddziałach 5-cio godzinnych w wys. – 32,00 zł miesi�cznie 
 
2. Opłata o której mowa w § 1 ponoszona jest przez rodziców b�d� prawnych opiekunów 

niezale�nie od opłat wnoszonych za surowce z których sporz�dzane s� posiłki. 
 
3. Opłata uiszczana jest w przedszkolu do dnia 20 – tego ka�dego miesi�ca.  
 
4. Opłaty wymienionej w ust 1 nie pobiera si�, gdy dziecko nie ucz�szcza do przedszkola 

przez okres całego miesi�ca, a jego nieobecno�� spowodowana jest chorob�, pobytem w 
szpitalu, sanatorium lub urlopem wypoczynkowym rodziców.  

 
 
5. Upowa�nia si� Wójta Gminy Lubrza do udzielania indywidualnych zni�ek lub okresowych 

zwolnie� z odpłatno�ci za �wiadczenia w przedszkolu z powodu bardzo trudnej sytuacji 
materialnej rodziny.  

 
§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Lubrza. 
 

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr II/16/2002r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 12 grudnia 2002r. w 
sprawie opłat za �wiadczenia prowadzonego przez Gmin� Lubrza Przedszkola Publicznego. 
 

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

       PRZEWODNICZ�CY 
RADY GMINY W LUBRZY 

 
mgr in�. Piotr Hanusiak 



 


