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UCHWAŁA NR LXX/887/18
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom
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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 15, art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Bytom zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę dla dzieci w wieku do 5 lat w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 określa się opłatę
w czasie przekraczającym 5 godzin zegarowych dziennie.
2. Ustala się wysokość jednostkowej stawki godzinowej na kwotę 1,00 zł.
3. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w prawie oświatowym.
§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 podlega obniżeniu w zależności od liczby rodzeństwa
uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Miasto Bytom:
1) za drugie dziecko z danej rodziny ponoszącej odpłatność za pierwsze dziecko – 80% opłaty określonej
w § 2 ust. 2;
2) za trzecie i każde następne dziecko z danej rodziny ponoszącej odpłatność za pierwsze i drugie dziecko –
50% opłaty określonej w § 2 ust. 2.
§ 4. Zwalnia się z kosztów określonych w § 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVIII/493/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom.
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§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
od 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Janas

