
 

 

   

 

UCHWAŁA NR XXXI/250/2018 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości  

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych  

przez Gminę Gaworzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i 2203) i art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy 

Gaworzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gaworzyce, zwanych dalej 

"przedszkolami", w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa statut przedszkola. 

§ 2. 1. Określa się opłatę w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty), za każdą rozpoczętą godzinę korzystania 

w przedszkolach z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć ustalony w par. 1 ust. 1. 

2. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, określi umowa o świadczeniu usług, 

zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/199/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez 

gminę Gaworzyce. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

D. Pawliszyn 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 1690
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