
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/447/2018 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach  i oddziałach 

przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). art. 52 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Ustroń zapewnia się  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  w wymiarze 

5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola lub szkoły podstawowej. 

2. Ustalić  opłatę w wysokości 1 zł za  każdą rozpoczętą  godzinę zajęć  w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym  w szkole podstawowej, przekraczającą wymiar, o którym mowa   w ust. 1  dla ucznia  objętego 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/286/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie opłaty 

za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Ustroń. 

§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 2219
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