
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/194/16 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz.446 i poz. 1579) oraz art. 14 ust.5 pkt.1, lit. a i pkt. 2 oraz ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954 i poz. 1985) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów 

zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonym  

na realizację podstawy programowej. 

§ 2. Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie 

wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. 

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

oświaty. 

§ 4. W sytuacji gdy do przedszkola uczęszcza  jednocześnie dwoje dzieci z jednej rodziny opłatę, o której 

mowa w § 2, obniża się za drugie dziecko o 50%. 

§ 5. Obniża się o 50% opłatę, o której mowa w § 2, za każde dziecko z rodziny wielodzietnej (mającej  

na utrzymaniu troje lub więcej dzieci), objętej programem pn."Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny", 

przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa po okazaniu aktualnej Karty Dużej Rodziny. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 7. Traci moc uchwała nr LI/335/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 3166). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

M. Piorun 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 6064
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