
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę 

Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego 

i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a, ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) oraz na podstawie art. 5 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 296 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1.  Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych 

przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego 

i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 1 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad czas realizacji podstawy programowej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr  XLV/334/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013 r.  

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę 

przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2017 r.    

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Andrzej Skawiński 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 295
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