
 

 

UCHWAŁA NR XL/436/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/353/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rawicz, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych 

przedszkolach oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat. 

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

z 2016 r. poz. 446  z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/353/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rawicz, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych przedszkolach oraz określenia 

warunków częściowego zwolnienia z tych opłat wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Nauka religii w przedszkolach publicznych, realizowana poza 

programem wychowania przedszkolnego w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo, jest 

świadczeniem bezpłatnym”. 

2) §3 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku, gdy z usług publicznego przedszkola korzysta dziecko w wieku do lat 5 z rodziny 

wielodzietnej, wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w §2 ust. 1 w wysokości 

20%. 

2. Całkowicie zwolnione z opłaty, o której mowa w §2 ust. 1, pozostają dzieci do lat 5 posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r. 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Przybylski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 5472
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