
Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 
                                        Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 
 
 

 
w sprawie ustalenia czasu w którym przedszkola publiczne w Gminie Miasto 
Łańcut zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ oraz i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ Rada Miasta Łańcuta 
uchwala co następuje : 

 
 
§ 1.Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Łańcut, zwane dalej 

„przedszkolami” zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie  
5 godzin dziennie, w godz. 8.00-13.00 w zakresie obejmującym realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego określonego  w odrębnych przepisach. 
 
 

§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
określony w §1 ust. 1 są odpłatne. Wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby dni roboczych 
przedszkola w danym miesiącu, stawki godzinowej wskazanej w ust. 1 oraz deklarowanej przez 
rodziców /opiekunów prawnych/ dziennej liczby godzin przekraczającej wymiar, o którym mowa 
w §1 . 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 2 podlega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu. Opłata ta odliczana jest od należności za następny miesiąc. 

4. Gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, za świadczenia 
przedszkola dla drugiego dziecka pobiera się opłatę w wysokości 50%, a każde kolejne dziecko 
zwalnia się z opłat. 

5. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w §2 ust. 2 za dzieci objęte 
kształceniem specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność. 
 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 7 czerwca 2011 r. 
 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez 
Miasto Łańcut. 

 
 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 
 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


