
UCHWAŁA NR 306/VIII/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w  publicznych szkołach 

podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 3 i 9 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Lublin są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2
Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie 
wychowania przedszkolnego.

§ 3
Postanowienia § 2 uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z wychowania 

przedszkolnego, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część 
oświatowa subwencji ogólnej.

§ 4
1. Wprowadza się ulgi w odpłatności dla dzieci określonych w § 2 w rodzinie wielodzietnej 

w następującej wysokości:
1) ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej 
przez Gminę Lublin - 50%;

2) ulga na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej 
przez Gminę Lublin - na pierwsze dziecko 20%, na drugie 80%;

3) ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej 
przez Gminę Lublin - na pierwsze dziecko 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 
100%.

2. Przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w § 4 ust. 1 należy rozumieć rodzinę 
zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Lublin, składającą się 
z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku 
do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje.
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§ 5
Traci moc uchwała nr 980/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Miasto Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 170).

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolach i szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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