
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/287/2018 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 24 września 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-

towe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669) oraz art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 paź-

dziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Lipianach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Lipiany oraz oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipiany zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§ 2. 1. 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 go-

dzin, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł (słownie jeden złoty) za każdą godzinę zajęć, 

przy czym za niepełną godzinę opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w usta-

wie o finansowaniu zadań oświatowych. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, 

o której mowa w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w szkołach podstawowych ponad wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r., poz. 1290). 

§ 5. Uchwała wchodzi życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Artur Lipski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 października 2018 r.

Poz. 4820
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