
 

 

UCHWAŁA NR LI/250/2013 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XLIX/239/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 września 

2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne 

prowadzone przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U z 2013 r. poz 594 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się treść § 2 Uchwały nr XLIX/239/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 września 

2013 roku, który otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 2. 1. Liczbę godzin nauki, wychowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne 

przedszkole, o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola 

a rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.  

2.Opłata, o której mowa w § 1 Uchwały nr XLIX/239/2013 pomniejszona jest o:  

a) 20 % w przypadku uczęszczania do przedszkola jednocześnie dwójki dzieci z tej samej rodziny,  

b) 50 % w przypadku uczęszczania do przedszkola jednocześnie trójki lub więcej dzieci z tej samej rodziny.  

3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 Uchwały nr XLIX/239/2013 rodziny korzystające  

ze świadczeń pomocy społecznej, w okresie na jaki pomoc została przyznana (na podstawie decyzji  

lub zaświadczenia wydawanego przez ośrodek pomocy społecznej).”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 roku.  

2.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady: 

W. Urbańczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 listopada 2013 r.

Poz. 5819


		2013-11-19T12:29:31+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




