UCHWAŁA NR LIII/386/2018
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny
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 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i poz. 1000) w związku z art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 października
2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co
następuje:
§ 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny zapewniają uczniom
objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat zwanymi dalej „uczniami” bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów, wykraczającą poza czas
określony w § 1 ustala się opłatę w wysokości 1 złotych.
2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza:
1) drugi uczeń z jednej rodziny;
2) uczeń przebywający w pieczy zastępczej;
3) uczeń posiadający Kartę Dużej Rodziny,
- opłata o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 50%.
3. 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 2017 r. poz. 1769 i poz. 1985 oraz z 2018r. poz. 650 i poz.700), i którym
ośrodek pomocy społecznej pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu;
2) trzecie i kolejne dziecko z jednej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.
§ 3. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 5806)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 5. 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 Miasta
Tadeusz Barucki
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