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UCHWAŁA NR VIII/XII/137/19
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formie wychowania przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1287)
oraz art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala
co następuje:
§ 1. W przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formie
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała, zapewnia
się dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa
w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu
zadań oświatowych.
§ 4. 1. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2, w wysokości 50% przysługuje rodzicom
(prawnym opiekunom) posiadającym co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym
gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej
niż do ukończenia przez nie 24 roku życia.
§ 5. Traci moc uchwała nr VII/XXVI/202/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w Gminie Wisznia Mała.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–2–

Poz. 5108

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
M. Ottenbreit

