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Poz. 1263
UCHWAŁA NR XLVI/239/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat dla dzieci w wieku do 5 lat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych na 6 godzin
dziennie.
§ 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 złoty (słownie: jeden złoty) za jedną
godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
§ 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 zostanie obniżona
odpowiednio do czasu trwania nieobecności.
§ 4. Rodzice (opiekunowie) dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności a uczęszczających do
oddziału integracyjnego umiejscowionego w Przedszkolu nr 2 w Lubsku mogą, na wniosek złożony do
Burmistrza Lubska, być zwolnieni z uiszczania opłaty, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 5. Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku, z którego wychowankowie uczęszczają do
Przedszkoli na terenie Gminy Lubsko, na wniosek złożony do Burmistrza Lubska może być zwolniony
z uiszczania opłaty, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 6. Traci moc uchwała nr XLIV/229/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
ustalenia opłat dla dzieci w wieku do 5 lat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Lubsko.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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