
 

 

UCHWAŁA NR VIII/47/2019 

RADY GMINY GAWŁUSZOWICE 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 oddziale przedszkolnym, prowadzonym przez Gminę Gawłuszowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.506) art.13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finasowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn.zm.) w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 30 ustawy 

z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245 z późn.zm.) Rada Gminy Gawłuszowice ustala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/171/2018 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 29 marca 2018r. 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 oddziale 

przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Gawłuszowice zmienia się treść §2, który otrzymuje brzmienie: 

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w §1 uchwały ustala się opłatę w wysokości 0,70 zł ( słownie: siedemdziesiąt groszy) za każdą 

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gawłuszowice. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Grzegorz Świątek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 3831


		2019-07-25T11:59:56+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




