UCHWAŁA NR LIII/1327/14
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, 645 i 1318) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania
i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 8 godzin dziennie.
3. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, określa statut przedszkola.
4. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie
przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1 i 2.
5. Opłata, o której mowa § 1 ust. 4, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 4, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co
najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie
określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (Dz.Urz. Woj. Doln.
z 2013 r. poz. 5142).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wrocławia
Elżbieta Góralczyk

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.
1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr
149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 827.
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