
UCHWAŁA NR 67/VI/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506), art. 52 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5, art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa, w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec, 
przekraczające usługi, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe realizowane bezpłatnie, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Bezpłatne wychowanie przedszkolne w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Lubliniec odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie i realizowane jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenie zajęć o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym 
ponad bezpłatny wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 
w przedszkolu.

2. Ustala się 100% zwolnienie z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących 
mieszkańcami Gminy Lubliniec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 
1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gabriel Podbioł

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 2857
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