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UCHWAŁA NR XLVI/755/18
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 52 ust.1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5,
art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.
Zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych
oraz Komisję Finansów Publicznych
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się 5 godzin dziennie
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2. Wysokość opłaty w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy za każdą godzinę korzystania
z wychowania przedszkolnego przez ww. dzieci, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł.
§2
1. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy,
dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, zapewnia się 7 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2. Wysokość opłaty w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Tychy za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego przez ww. dzieci, w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w ust. 1, wynosi
1,00 zł.
§3
Zwolnieniu z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 podlegają:
1) dzieci z rodzin zakwalifikowanych do pomocy finansowej przyznawanej przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana,
2) dzieci objęte pieczą zastępczą,
3) dzieci uczęszczające do oddziałów specjalnych,
4) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§5
Traci moc Uchwała nr XXXI/502/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy
publicznych przedszkolach.
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§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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