
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/241/2016 

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/358/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone  

przez Gminę Węgorzewo 

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

z 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1579) i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2016 r., poz.1943 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1954), 

w związku z 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 Miejska w Węgorzewie 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVII/358/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 

Węgorzewo dokonuje się następującej zmiany: 

1) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatkowe świadczenia realizowane przez przedszkole w zakresie 

przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującego zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie podlegają 

opłacie miesięcznej z zastrzeżeniem ust. 9. 

2) W §2 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu: „Pobieranie opłaty, o której mowa w ust. 1-5 nie dotyczy 

dzieci sześcioletnich uczęszczających  do przedszkola.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa. 

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

Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Wasilewski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 387


		2017-01-25T12:03:20+0000
	Polska
	Elżbieta Sobańska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




