
UCHWAŁA NR XLIII/630/14
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz inne formy 
wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Kobierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a w zw. z ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolego prowadzonych 
przez Gminę Kobierzyce , w zakresie nauczania , wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są 
realizowane bezpłatnie i odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Ustala się opłate w wysokosci 1 zł za każda rozpoczetą godzinę korzystania z wychowania 
przedszkolnego, w czasie przekraczajacym wymiar określony w ust. 1.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie 
oświaty.

4. Szczegółowe zasady, w tym termin korzystania z usług przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego, określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiedzy dyrektorem przedszkola ( placówki, 
w której mieści się inna forma wychowania przedszkolnego) a rodzicem ( opiekunem prawnym) dziecka.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/86/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i inne formy wychowania przedszkolnego 
prowadzone przez Gminę Kobierzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Kobierzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce:
C. Czerwiec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 września 2014 r.

Poz. 3642
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