
 

 

UCHWAŁA NR VII/39/2019 

RADY GMINY WARTKOWICE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wartkowice 

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

Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Wartkowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określe-

nia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przed-

szkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego pro-

wadzonych przez Gminę Wartkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 2068) w § 1 po słowach „w 

wysokości 1 zł za” skreśla się słowa „każdą rozpoczętą”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogło-

szeń Urzędu Gminy Wartkowice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wartkowice i w placówkach oświa-

towych na terenie gminy Wartkowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice 

 

 

Michał Kędzia 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2019 r.

Poz. 1597
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