
 

 

UCHWAŁA NR 416/7/LVII/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018. poz. 994) oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w związku z art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Iłowa zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłaty za 1 godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden 

złotych), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku korzystania z przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przez więcej niż 

jedno dziecko z danej rodziny, opłata o której mowa w ust. 1 dla rodzin spełniających do 150% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie określonego w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) wynosi 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) na drugie i kolejne 

dziecko. 

3. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 1 i 2  liczby godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 227/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2016 r. poz. 2813). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Mirosław Wdowiak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 20 listopada 2018 r.

Poz. 2665
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