
UCHWAŁA NR LXIII/397/2014
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 18 lipca 2014 r.

sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Wińsko

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1a  ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Wińsko 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wińsko w zakresie opieki, 
nauczania i wychowania są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka określone są w statucie 
przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania 
przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, 
w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola.

5. Przy ustaleniu opłaty, o której mowa w ust. 4 bierze się pod uwagę każdą rozpoczętą godzinę.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem 
przedszkola a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

§ 3. Traci moc uchwała  nr XVIII/119/2011 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 września 2011r. w sprawie 
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wińsko (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011r. Nr 245, poz. 4319).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko

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

Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko:
Z. Baranowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 3389
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