
UCHWAŁA NR XXVI/180/17
RADY GMINY BOBOWO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. 
a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze 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 Bobowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/242/14 Rady Gminy Bobowo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bobowo zmienionej uchwałą nr XX/149/17 Rady Gminy Bobowo z dnia 8 lutego 2017 r.  wprowadza się 
zmianę w § 2, w którym dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:"5. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy dzieci, 
które w roku szkolnym 2017-2018 realizują wychowanie przedszkolne w ramach projektu „Tworzenie nowych 
miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego", prowadzonego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.1 Edukacja 
przedszkolna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r..

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Suwalski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3149
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