
 

 

UCHWAŁA NR XXII/218/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Siewierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 

pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Siewierzu 

uchwala: 

§ 1. Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę 

Siewierz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 

w wysokości 1,00 zł za każdą pełną godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych 

realizowaną z dzieckiem w wieku do lat 5. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest jako iloczyn: opłaty godzinowej, 

o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin zajęć, w których uczestniczyło dziecko. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 169, poz. 3167 z 5 sierpnia 2011 r.) oraz Uchwała Nr IX/78/11 Rady Miejskiej 

w Siewierzu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Siewierzu  

z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 169, poz. 3168 z 5 sierpnia 2011 r.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 7294



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

 

 

mgr Barbara Bochenek 
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