
 

 

UCHWAŁA NR XXII/114/2016  

RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat 

w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 i 5a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1985), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych 

w statucie przedszkola. 

§ 2.1. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do 5 lat 

w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za jedną godzinę zajęć. 

2. Szczegółowe warunki naliczania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa umowa 

cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka, a placówką wychowania przedszkolnego 

reprezentowana przez jej dyrektora. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenie udzielone przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów, zmieniona 

uchwałą nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 października 2013 r. 

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

Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Adam Janas 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 stycznia 2017 r.
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