
OBWIESZCZENIE NR 56/XXV/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr XXVIII/795/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie 
ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
z 2014, poz. 1029) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1712



Załącznik do Obwieszczenia Nr 56/XXV/2017 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/795/2014 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 20 lutego 2014 r. 

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto 

Elbląg 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

w przedszkolach publicznych na 7 godzin dziennie.  

2. Godziny prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa statut przedszkola. 

§ 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę.  

§ 2a. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2 dotyczy dzieci w wieku 

do lat 5.1 

§ 3. Liczbę godzin korzystania z wychowania przedszkolnego, w tym liczbę godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, rodzaj świadczeń oraz sposób 

pobierania miesięcznych opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta między przedszkolem a rodzicami 

(opiekunami prawnymi) dziecka przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/118/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg 

zmieniona uchwałą Nr XII/322/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 lutego 2012 roku oraz uchwałą 

Nr XIII/351/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 marca 2012 roku.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

  

Marek Pruszak 

 

                                                      
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. z 2017 r., poz.562), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1712


		2017-04-12T10:52:11+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




