
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/326/17 

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt. 1 lit. a, ust. 5a i 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.) na wniosek 

Burmistrza Miasta Orzesze 

Rada Miejska Orzesze uchwala 

§ 1. 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Orzesze, zwane dalej przedszkolami, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem  

w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, określają statuty przedszkoli i szkół 

podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. 

§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

w przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, w wysokości 1,00 zł (słownie: 

jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/547/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 września 2014 r. w sprawie 

opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Orzesze. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze i Dyrektorom przedszkoli. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Jan Mach 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 stycznia 2017 r.
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