
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/674/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000) art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie. 

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (60 minut).  

§ 3. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 50% w przypadku, gdy z wychowania 

przedszkolnego korzysta: 

1) dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty dochodu uprawniającej 

do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.); 

2) dwoje i więcej dzieci z jednej rodziny; obniżenie opłaty przysługuje drugiemu i każdemu kolejnemu 

dziecku; 

3) dziecko z rodziny objętej programem „Karta Dużej Rodziny”; 

4) dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania 

o niepełnosprawności. 

2. Opłatę obniża się począwszy od opłaty za miesiąc, w którym rodzic (opiekun prawny) złożył 

oświadczenie zawierające dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do obniżenia opłaty. 

3. W przypadku zbiegu praw do obniżenia opłaty z dwóch lub więcej tytułów określonych w ust. 1, stosuje 

się obniżenie opłaty z jednego tytułu. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/361/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 r.  

w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego 

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 29). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 lipca 2018 r.

Poz. 3437



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

Województwa Zachodniopomorskiego.   

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Krystyna Kościńska 
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