
UCHWAŁA NR LV/311/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE 

z dnia 8 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Miasto Sławno 

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, poz. 2232 i z 2018. poz. 130), oraz art. 52 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finan-

sowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Sławno, zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie. 

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 6, w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć określony w § 1, jest odpłatne. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć i pobytu w przedszkolu.

§ 3. 1. Częściowo zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2: 

1) o 30% uczęszczające do przedszkola dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; 

2) o 20% uczęszczające do przedszkola drugie i każde następne dziecko z danej rodziny. 

2. Zniżki, o których mowa w ust. 1, nie podlegają sumowaniu. W przypadku zbiegu uprawnień do obniże-

nia opłaty, przysługuje jedna zniżka - wyższa. 

3. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli publicznych do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno oraz Dyrektorom Przedszkoli Nr 1, 

Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Sławnie. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/181/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2016 r. w spra-

wie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Mia-

sto Sławno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 516). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie 

Edyta Szczygielska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3180
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