
UCHWAŁA NR XLI/1193/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli
publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust. 2  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 650), Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Szczecin w zakresie nauczania, wychowania i opieki są zapewniane bezpłatnie 
w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-14.00.

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobierane są opłaty 
w wysokości 1 zł za godzinę przekraczającą czas bezpłatnego świadczenia usług w przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako 
iloczyn  stawki godzinowej, o której mowa w § 2 oraz sumy godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
ponad czas, o którym mowa w § 1 w miesiącu, za który pobierana jest opłata.

2. Opłatę ustaloną w ust. 1 wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
rozliczeniowym, na rachunek bankowy  lub w kasie przedszkola. W przypadku, gdy ten dzień jest  
wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się najbliższy dzień roboczy.

§ 4. Przepisy niniejszej uchwały określające zasady korzystania z  bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz zasady ustalania opłat w przedszkolach mają odpowiednie zastosowanie 
do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 5. 1. W przypadku rodzin posiadających dwoje i więcej dzieci korzystających ze żłobków 
miejskich lub przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Szczecin, za które należna jest opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 ustala się następujące zasady 
przyznawania ulg:

1) za jedno dziecko, za które wnosi się opłatę, nalicza się opłatę w pełnej wysokości,

2) rodzinom posiadającym Szczecińską Kartę Rodzinną lub osobom zamieszkałym na terenie Gminy 
Miasto Szczecin, które złożyły u dyrektora właściwego przedszkola publicznego pisemne 
oświadczenie o liczbie dzieci korzystających ze żłobka miejskiego lub przedszkola publicznego, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, opłatę obniża się o:

a) 50 % za drugie dziecko z danej rodziny,

b) 75 % za trzecie dziecko  z danej rodziny,

c) 100% za czwarte i każde następne dziecko z danej rodziny.

2. Osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin, uprawnionym 
do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, po przedstawieniu w formie oświadczenia danych 
niezbędnych do ustalenia uprawnienia do  zwolnienia z opłat, opłatę za świadczenia i usługi 
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opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne, wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, o której mowa w § 3 ust.1 obniża się o 50%.

3. W przypadku, gdy osoba lub rodzina uprawniona jest do ulgi w opłatach określonych 
w ust. 1 oraz ust. 2, przysługuje korzystniejsze obniżenie opłaty.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/856/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 
opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
(Dz. Urz. Województwa Zach. z 2017 poz. 3438).

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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