
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/353/2021 
RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/338/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada 
Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXX/338/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych poprzez dodanie po § 9 § 10 o następującej treści: „§ 
10 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 
Aleksander Chrzanowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 4241
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