
UCHWAŁA NR XXXIV/367/2013
RADY GMINY PSARY

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu 

gminy Psary

Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 oraz art. 7 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594) w związku 
z art. 5 ust.5, art.6 ust.1 pkt.1 i 2, art. 14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004 r. , poz.2572 ze zm.) oraz art.1 pkt.4, ppkt.h ustawy z dnia 13 czerwca 
2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz.827) 
RADA GMINY PSARY uchwala: 

§ 1. Ustalić czas, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary na 
5 godzin dziennie. 

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa 
w § 1 uchwały ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie : 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Psary

Jacenty Kubica

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 września 2013 r.

Poz. 5443


		2013-09-02T13:16:22+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




