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UCHWAŁA NR LII/497/2018
RADY MIASTA ŚWIDNIK
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 52 ust 1-3 i 9 ustawy z dnia
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203), w związku
z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203)
Rada Miasta Świdnik, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych uchwala, co
następuje:
§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola oraz odziały przedszkolne
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik są realizowane w wymiarze 5 godzin
dziennie.
§ 2. Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dla uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
o której mowa w § 1 uchwały, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie - w wysokości 1 zł.
§ 3. 1. Całkowite zwolnienie z opłaty o której mowa w § 2 przysługuje na:
1) dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, na które Gmina Miejska Świdnik otrzymuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
2) trzecie i kolejne dziecko z rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.
2. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 o 50 % przysługuje na:
1) drugie dziecko z rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego,
2) dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, posiadające opinię o potrzebie
wczesnego
wspomagania, na które Gmina Miejska Świdnik otrzymuje zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/323/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik (Dz. Urz. Woj.
Lub. 2017.429)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik
Janusz Królik

