
 

 

UCHWAŁA NR 245(XXVIII)17 

RADY GMINY PORAJ 

z dnia 4 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Poraj 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14  

ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada 

Gminy Poraj 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Poraj zapewnia się 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Poraj w czasie przekraczającym 

wymiar, o którym mowa w § 1 w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin 

przekraczających wymiar określony w § 1. 

§ 3. Nie pobiera się opłaty o której mowa w § 2 ust. 2 za trzecie i następne dziecko w wieku przedszkolnym 

uczęszczające jednocześnie do przedszkola w tym samym roku szkolnym. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 386(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Poraj. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Pawłowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 350
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