
UCHWAŁA NR XXXIII/224/2016
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny dzieci do lat 5

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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 ), art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,  poz. 1954 i poz. 1985) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny zapewnia się bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin dziennie, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 
godzinach określonych przez statut przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 w wysokości 1 zł ( słownie: jeden złoty) zwaną dalej 
„opłatą” za każdą rozpoczętą godzinę udzielanych świadczeń.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie dla :

1) drugiego dziecka z jednej rodziny korzystającego z wychowania przedszkolnego;

2) dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

3) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny.

2. Całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty przysługuje na:

1) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, w których dochód netto na osobę 
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) i którym ośrodek pomocy społecznej pokrywa koszty 
wyżywienia dziecka w przedszkolu;

2) trzecie i kolejne dziecko z jednej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

§ 4. Zasady korzystania z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole określa umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Brzeziny oraz stronie BIP Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Barucki
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