
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/19/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH 

z dnia 23 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zmianami: poz. 1579), art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zmianami: poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985  

i poz. 2169) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzo-

nych przez Gminę Koluszki zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

§ 2. 1. Określa się opłatę w wysokości 1 zł, za każdą godzinę korzystania, przez dziecko w wieku do lat 5,  

z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w § 1. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w przepisach 

oświatowych. 

3. Zwaloryzowana opłata będzie pobierana w kwocie równej maksymalnej wysokości opłaty ogłoszonej w 

sposób określony w przepisach oświatowych. 

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 obniża się o 50% w przypadku, gdy do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza drugie dziecko tych samych rodziców/opiekunów prawnych. 

2. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

przez trzecie i kolejne dziecko, trzecie i kolejne dziecko zwalnia się z opłaty. 

3. Za dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki, posiadających Kartę Dużej 

Rodziny, opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, obniża się o 50%. 

4. W przypadku zbiegu zwolnień, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 stosuje się zwolnienie korzystniejsze. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie In-

formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/98/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 czerwca 2014 r. w spra-

wie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę 

Koluszki przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2753), zmieniona uchwałą  Nr 

IX/76/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okre-

ślenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Koluszki 

przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2510). 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach 

 

 

Anna Szostak 
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