
 

 

UCHWAŁA NR VI.53.2019 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole 

w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na terenie Gminy,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wielopolu 

Skrzyńskim oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na terenie Gminy, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie, zmienionej Uchwałą Nr XLIV.295.2018 r. Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.264.2018 Rady 

Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia 

udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych na terenie Gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie, 

wprowadza się następującą zmianę: 

w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. 

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

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

  

 

 Przewodnicząca  

Rady Gminy 

 

 

Beata Wiśniewska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 września 2019 r.

Poz. 4472
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