
 

 

UCHWAŁA NR XI/32/19 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

z dnia 19 lipca 2019 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim  

w Szczawnie-Zdroju. 

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

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2019, poz. 1148) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju  uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 

Miejskim w Szczawnie-Zdroju. 

§ 2. Pobyt dzieci w przedszkolu obejmujący 5 godzin dziennie jest bezpłatny. 

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu objętego wychowaniem 

przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, poza czas 

przekraczający bezpłatny wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 w kwocie 1 zł.  

§ 4. 1. Opłaty za korzystanie z wyżywienia dziecka w czasie pobytu w przedszkolu nie pobiera  

się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu pod warunkiem powiadomienia dyrektora przedszkola 

o nieobecności dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

2. Szczegółowe zasady ponoszenia opłat reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami 

bądź opiekunami prawnymi dziecka a dyrektorem przedszkola. 

§ 5. Traci moc uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2011 r.  

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Szczawna-Zdroju. 

§ 7. Uchwala wchodzi w życie w terminie 14 dniu od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-

Zdroju i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju: 

M. Broda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 lipca 2019 r.

Poz. 4713
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