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Poz. 3802
UCHWAŁA NR 64/X/19
RADY GMINY ŚWIERKLANY
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 278/XLI/18 z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Świerklany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 996 z późn. zm.), w związku z art. 44 pkt 30 oraz art. 170 ustawy
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.)
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Gminy Świerklany
uchwala:
§ 1. 1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Świerklany nr 278/XLI/18 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany w ten
sposób, że § 2 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, o której
mowa w ust. 1 dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1 zł”.
2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
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