
 

 

UCHWAŁA NR XIX/141/17 

RADY GMINY WIELBARK 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Wielbark 

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.
1)

) w związku z art 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.
2)

) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.
3)

) Rada Gminy Wielbark uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/69/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat  

za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wielbark, zmienionej uchwałą 

Nr XXII/134/13 z dnia 3 września 2013 r. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci 

w wieku do lat 5 z zajęć wymienionych w § 2." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Kimbar 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, 

poz. 2169 i z 2017 r. poz. 60 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1130
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