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UCHWAŁA NR XXXII/204/2016
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych
przez gminę miasto Sieradz przedszkolach publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 14 ust. 5-5f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954 i 1985) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez gminę miasto Sieradz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 2. Korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem
przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest odpłatne.
§ 3. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania
dziecka z wychowania przedszkolnego.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie
o systemie oświaty.
3. Opłata, o których mowa w ust. 1 i 2, wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia
15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia. W przypadku nieuiszczenia opłat za przedszkole
w terminie, naliczane będą odsetki ustawowe.
4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 podlega korekcie.
Korekty kwoty dokonuje się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
5. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§ 4. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez
przedszkola, o których mowa w § 2, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka.
§ 5. 1. Opłata za godzinę korzystania ze świadczeń, o której mowa w § 3 ust. 3 ulega obniżeniu o 20% gdy
z usług przedszkoli prowadzonych przez gminę miasto Sieradz korzysta dziecko pochodzące z rodziny, gdzie
jest dwoje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia.
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2. Opłata za godzinę korzystania ze świadczeń, o której mowa w § 3 ust. 3 ulega obniżeniu o 50 % w
przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci, na które przyznany jest jednocześnie
zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579).
3. Nie pobiera się opłaty za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 3 ust. 3 w przypadku, gdy:
1) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
4. W przypadku zbiegu uprawnień określonych w ust. 1 przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane
przez rodziców (prawnych opiekunów).
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę miasto Sieradz
przedszkolach publicznych. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 5081).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu
Mirosław Antoni Owczarek

