
UCHWAŁA NR XLIX/303/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Sułkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) -

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest 
Gmina Sułkowice;

2) Rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył 
sprawowanie opieki nad dzieckiem;

3) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą) zameldowaną na terenie 
Gminy Sułkowice, składającą się z jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) mających na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez dziecko szkoły ponadpodstawowej,

b) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

§ 2. 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 3. 

1. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym 
wymiar określony w § 2.

2. Ustala się opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1 zł za 
godzinę zajęć.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, za pobyt w Przedszkolu dziecka wychowującego się w Rodzinie 
wielodzietnej, ulega obniżeniu o 50 %, na wniosek Rodzica.

4. Uprawnienie do korzystania z obniżki, o którym mowa w ust. 3, przysługuje od pierwszego dnia kolejnego 
miesiąca następującego po złożeniu wniosku przez Rodzica.

§ 4. 

Opłata, o której mowa w §3 ust. 2, nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się według 
odrębnych przepisów.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XXXII/168/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Jan Socha
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