
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/220/2017 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za pobyt 

w grupie żłobkowej w przedszkolu, korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 

i oddziałach przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy o opiece  

nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157) Rada Miejska w Głuszycy uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych realizujących 

wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do lat pięciu, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Głuszyca zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w dniach  

ich otwarcia w godzinach od 8.00 do 13.00. 

2. Dzieci sześcioletnie i starsze, uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych realizujących wychowanie przedszkolne, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Głuszyca zwolnione są z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wymienionym  

w § 1 pkt 1 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w grupie żłobkowej wynosi 0,07% minimalnego wynagrodzenia  

za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za jedną godzinę pobytu dziecka w grupie żłobkowej. 

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 i 3 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. 

§ 5. W przypadku, gdy do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub grupy 

żłobkowej uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłatę na wniosek rodziców (opiekunów 

prawnych) obniża się o 50% na drugie i każde następne dziecko w rodzinie. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXI/241/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie 

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego i pobyt w grupie żłobkowej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 

realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Głuszyca. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 686



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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

G. Milczarek 
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