
UCHWAŁA NR XLIII/810/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 1 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.  14 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie                 
art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. W uchwale nr XXXVIII/746/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30.03.2017r. w sprawie ustalenia opłat 
za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 
wprowadzić następujące zmiany:

- po § 2 dodać § 2a oraz § 2b w następującym brzmieniu:

„§2a. 1. Zwolnić z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców za trzecie i kolejne dziecko
w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest miasto 
Katowice oraz za dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
i za dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiem rozwoju, na podstawie dokumentów 
wydanych przez właściwą poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

2. Ustalić odpłatność rodziców w przypadku, gdy do przedszkola, dla którego organem prowadzącym 
jest miasto Katowice uczęszcza drugie dziecko, w wysokości 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń.

§2b. Różnicę między kosztami świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, a opłatami ponoszonymi przez rodzica/opiekuna prawnego pokrywa się ze środków 
budżetu Miasta”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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