
 

 

UCHWAŁA NR V/18/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/6/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Mikołajki publicznym przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 

poz. 506) art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) w zw. z art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/6/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 

prowadzonym przez Gminę Mikołajki publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Opłata, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1 

ust. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w prowadzonych przez Gminę 

Mikołajki przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Opłata nie obejmuje 

korzystania z wyżywienia.” 

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach 

Antoni Rakus 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 2529
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