
 

 

UCHWAŁA NR 258.XXVII.2012 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich 

przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki  

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 

pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 go-

dzin dziennie.  

§ 2. Za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dy-

daktyczne przekraczające wymiar 5 godzin dziennie 

ustala się opłaty w następujący sposób:  

1) za dwie pierwsze godziny po 3,17 zł za godzinę 

pobytu  

2) za wszystkie następne godziny po 0,86 zł za go-

dzinę pobytu.  

§ 3. Zakres realizowanych przez przedszkole za-

jęć oraz zasady naliczania opłat, o których mowa  

w § 2 określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomię-

dzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, a dy-

rektorem przedszkola.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Miasta Jeleniej Góry.  

§ 5. Traci moc uchwała nr 179.XXI.2011 Rady 

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustale-

nia wysokości opłat za świadczenia miejskich przed-

szkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez 

organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego na-

uczania, wychowania i opieki.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

1 września 2012 r.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Janusz Grodziński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lipca 2012 r.

Poz. 2452
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