
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/357/2017 

RADY GMINY WYRY 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 1875), art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1523) 

Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry 

w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze wynikającym z treści 

art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, tj. 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie 

przedszkola. 

2. Poza godzinami określonymi w ust. 1 nieodpłatnie realizowane są zajęcia z religii oraz zajęcia 

organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

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

kończą 6 lat za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których 

mowa w § 1 w wysokości 1 zł za każdą kolejną godzinę. 

§ 3. W przypadku, gdy z danej rodziny do: 

1) przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyry lub 

2) przedszkoli otrzymujących dotację z budżetu gminy na podstawie art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty 

uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłaty o których mowa w § 2 za wszystkie dzieci pomniejszone są 

o 50%. 

§ 4. Uchyla się uchwałę XXV/243/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości 

opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2018 r.  

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry 

 

 

Elżbieta Słomka 
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