
 

Uchwała nr X/54/2019 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko oraz 

warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez Gminę 

Miejską Giżycko publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  

w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§ 2. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  

w prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych w wysokości 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka  

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przekraczającą wymiar zajęć, o którym mowa 

w § 1.  

§3.1 Częściowo zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2, rodziców/prawnych opiekunów,  wychowujących 

dziecko uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli  

w rodzinie/rodzinie zastępczej prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe na utrzymaniu znajdują się 

co najmniej trzy osoby uczęszczające do przedszkola, uczące się lub studiujące w wieku do 25 roku życia. 

2. W przypadku, gdy w rodzinie, o której mowa w ust. 1 na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów znajdują 

się trzy osoby, z których każda uczęszcza do przedszkola, uczy się lub studiuje zwolnienie z opłaty wynosi 50%, 

a w przypadku czterech i więcej takich osób – zwolnienie wynosi 80% opłaty. 

3. Dla rodziców/prawnych opiekunów, którzy posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca częściowe zwolnienie  

z opłaty wynosi 50%.  

4. W przypadku spełniania przez rodziców/prawnych opiekunów przesłanek, o których mowa w ust. 1 – 3 stosuje 

się korzystniejsze częściowe zwolnienie z opłat.  

5. Warunkiem całkowitego zwolnienia rodziców/prawnych opiekunów z opłaty, o której mowa w § 2, jest 

wystąpienie zdarzeń losowych uzasadniających zwolnienie. 

6. Zwolnień, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonuje się na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów 

dzieci.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r.   

 

Przewodniczący 

          Rady Miejskiej w Giżycku 

        dr Robert Kempa 
 

 

 

 

 

 

 


