
UCHWAŁA NR 201/XIV/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Rybnik

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.

§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w § 1, nastąpi w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk
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OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Rybnik

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 
495), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 721/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 2038).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, który stanowi:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.”;

2) § 2 uchwały nr 721/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.”.

3. Obwieszczenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

Załącznik do uchwały Nr 201/XIV/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 września 2019 r.
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Załącznik do obwieszczenia

Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 683/XLIV/2018

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik

(tekst jednolity)

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zmianą),

- art. 8 ust. 15, art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianą),

- art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w związku z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 220),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Rybnik, odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik przez uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w których kończą 6 lat, 
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za jedną godzinę.

§ 3. 1.  Opłata, o której mowa w § 2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę. 

2. 1) (uchylony).

§ 4. 2) (pominięty).

1) Przez § 1 uchwały Nr 7211/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2018 r., poz. 2038)

2) Zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia
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