
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/165/2016 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów dla dzieci w wieku do lat 5 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1985), Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów 

zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie. 

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

szkół. 

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w czasie 

przekraczającym wymiar wskazany w§ 1 wynosi 1,00 złoty za godzinę pobytu dziecka w wieku do lat 5  

w oddziale przedszkolnym. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. 

Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin,  

w czasie których dziecko w wieku do lat 5 korzystało ze świadczeń oddziału przedszkolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIII/247/2014 Rady Gminy Głogów z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Głogów. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady: 

R. Jankowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 6065
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