
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/422/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych 

uchwala 

§ 1. 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez Miasto Łaziska 

Górne, 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. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jest odpłatne. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym. 

§ 3. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 2, dzieci objęte pomocą społeczną w formie dożywiania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne. 

§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała nr XXIII/227/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie 

określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 

2) uchwała nr XXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIII/227/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie 

określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 września 2018 roku. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Tadeusz Król 
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