
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/499/18 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Pszczyna 

Na podstawie art. 52 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz po konsultacjach społecznych w trybie przewidzianym w uchwale  

Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 5446) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

w prowadzonych przez gminę Pszczyna przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

w kwocie 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym w  Uchwale Nr XLIV/498/18 Rady Miejskiej 

w Pszczynie z dnia 25 stycznia 2018 r. 

§ 2. Określa się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa  

w § 1: 

1) dla dziecka objętego pomocą finansową ośrodka pomocy społecznej - zwolnienie w wysokości 50% opłaty, 

2) dla  dziecka  niepełnosprawnego - zwolnienie w wysokości 75% opłaty, 

3) dla dziecka niepełnosprawnego objętego pomocą finansową ośrodka pomocy społecznej - zwolnienie 

w wysokości 100% opłaty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 
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2. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 
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