
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/279/17 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto 

Wodzisław Śląski 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

miasto Wodzisław Śląski realizowane jest w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5, w czasie 

przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł za jedną godzinę pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

§ 2. 1. W przypadku, gdy do publicznego przedszkola oraz do Żłobka Miejskiego nr 1 prowadzonych przez  

miasto Wodzisławiu Śląskim uczęszcza w tym samym roku szkolnym dwoje lub więcej dzieci do lat 5, 

będących rodzeństwem, opłata za drugie dziecko ulega obniżeniu o 50% kwoty określonej  

w § 1 ust. 2 natomiast trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2. 

2. Obniżenie lub zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust 1. dokonuje się na pisemny wniosek rodziców 

(opiekunów prawnych) dziecka. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/440/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 

2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Miasto Wodzisław Śląski. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 

 

Jan Grabowiecki 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2017 r.

Poz. 589
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