
 

 

UCHWAŁA NR XXX/382/16 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto Piekary Śląskie oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego powyżej tego czasu przez dzieci w wieku do lat 5 

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

poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

§ 1. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Miasto 

Piekary Śląskie wynosi 5 godzin dziennie. 

§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

zajęć. 

§ 3. Rodzicom, których dwoje lub więcej dzieci w wieku do lat 5 uczęszcza do przedszkola prowadzonego 

przez Miasto Piekary Śląskie, przysługuje częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2, 

na następujących warunkach: 

1) wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez pierwsze i drugie dziecko ulega 

obniżeniu o 50%; 

2) zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez trzecie i każde kolejne dziecko. 

§ 4. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 50% w przypadku dziecka w wieku  

do lat 5 objętego pomocą społeczną w formie posiłków w przedszkolu, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 3 pkt 2. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/574/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Piekary Śląskie oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych 

przedszkolach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta  

Piekary Śląskie 

 

 

dr inż. Piotr Buchwald 
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