
UCHWAŁA NR XLII/212/2014
RADY GMINY CIESZKÓW

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych 

przez gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ,

Rada Gminy Cieszków uchwala co następuje:

§ 1. Publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne realizujące roczne przygotowanie przedszkolne 
w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszków zapewniają 
bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w dniach ich otwarcia w godzinach: 
Publiczne Przedszkole w Cieszkowie od 8 :00 d o 13:00 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
w Cieszkowie od 8:00 do 13:00 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pakosławsku od 8:30 do 
13:30

§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wymienionym 
w § 1 wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. Za usługę określoną w §1 nie pobiera się opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) dziecka co do 
którego na Gminie ciąży ustawowy obowiązek organizowania transportu.

§ 4. W przypadku gdy do przedszkola , oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza więcej 
niż jedno dziecko z danej rodziny opłatę na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) obniża się o 50 % na 
drugie i każde następne dziecko.

§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/38/2011 z dnia 18.07.2011 w sprawie opłaty za dodatkową usługę 
świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszków oraz uchwała nr XX/109/2012 
z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr VIII /38/2011 Rady Gminy Cieszków z dnia 18 lipca 
2011 r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Cieszków

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Cieszków:
Z. Załężny

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lipca 2014 r.

Poz. 3312
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