
 

 

UCHWAŁA NR 0007.2.2017 

RADY GMINY GOLESZÓW 

z dnia 1 lutego 2017 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goleszów 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.
1)

), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) 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, 1579.) 

Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goleszów 

w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku  

do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Goleszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 

w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Bogusław Konecki 

 

 

                                                      
1) 

Zm. z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 35, 1010, 1954 i 1985. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 779
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