
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Góra 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

tekst jednolity uchwały nr XLVII/395/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 

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

z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat  

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 1985)  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr IX/78/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. 

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

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Góra (Dz. Urz. Woj. Doln.  

z 2019 r., poz. 3993). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 uchwały nr IX/78/19 

Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 3993), który stanowi: 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry: 

A. Szuper 
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Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Miejskiej Góry  

z dnia 20 grudnia 2019 r.  

UCHWAŁA NR XLVII/395/18 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 27 marca 2018 r. 

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

za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Góra 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1680) oraz art. 52 ust. 1 i 2 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) 

uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. W przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, ustala się czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach. 

§ 2. 1. 1 W publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, określa  

się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar określony 

w § 1 ust. 1. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia ucznia w przedszkolu. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu 

zadań oświatowych. 

§ 3. 1. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje uczniów z jednej rodziny 

pobierającej zasiłek rodzinny, opłata za drugiego ucznia wynosi 50% opłaty określonej w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez troje lub więcej uczniów z jednej rodziny,  

na trzeciego i kolejnego ucznia przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty określonej w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez ucznia objętego Górowską Kartą Dużej 

Rodziny, opłata określona w § 2 ust. 1, ulega obniżeniu o 10%. 

4. W razie zbiegu tytułów uprawniających do częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których 

mowa w ust. 1-3, przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodzica. 

§ 4. Traci moc uchwała nr L/382/14 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. U. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3218 oraz z 2017 r. 

poz. 965 i 5048). 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

1 Zmieniony przez § 1 uchwały nr IX/78/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę  

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

z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 3993), która weszła w życie 10 lipca 

2019 r., z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 
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