
RA6A GTVlINY
Pietrowice Wielkis

Uchwala Nr XXXII/313/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 15 lutego 2018r

w sprawie okreslenia wysoko6ci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni6w

objQtych wychowaniem peedszkolnym do koica roku szkolnego w roku kalendarzowym'

w kt6rym koiczq S lat w publicznych pzedszkolach prowadzonych przez Gmine Pietrowice

Na podstawie an 18 usl 2 pkt 15 iart 40 usl 1 uslawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie

gminnym (tekst jedn Dzu z 2017 t poz 1875 z p62n zm) art. 13 ust 1pkt2ustawyzdnia 14

grudn a 2016 r. ' Prawo o6iwiatowe (Dz U 22017t poz 59 z p62n zm)otazad.52 ust T ust 3ustawy

z dnia 27 pa2dzenlka 2017 r o finansowaniu zadan o6wiatowych lDz U z 2011 t poz 2203) po

przeprowadzonych konsultactach

Rada Gminy Pi€trowice Wielkie

s1

Ustala sie, 2e realizacta bezpiatnego nauczania, wychowanra r opreki w przedszkolach publicznych dla

kt6rych organem prowadzqcym jesl Gmrna PEtrowice Wielkie, odbywa sie w wymraze 5 godzln dzlennie

52

1 Ustaa sQ wysokosa oplaty za korzyslanle 2 wychowanra przedszkolnego uczniow objetych

wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym. w kt6rym konczE 6 lat

w czasie przekraczajqcym wymler zatec. o ktorym mowa w S T niniejszej uchwaly na kwotq 1 zl za

kazdq godz ne zaiec

2 Za jednoczesny poby,t w przedszko u drug ego dziecka z rodziny oplata wynosi 0 50 21 za kaZda

godz ne zajea

3 W przypadku tednoczesneqo pobylu lrzeclego i ko elnych dzleci z rodzrny w lym samym przedszko u

opiala wyros, 0 10 rl za <azdq godzinq Tajea

s3

Wykonan e uchwaly powierza sq Wollowr Gminy



'1 '

s4

Traci moc Uchwata Nr XXlvD21l2o17 Rady Gminy Pietrowice wielkie z dnia 20 marca 20'17 r. w sprawi€

ustelenia wysokoeci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnggo dzieci w wieku do 5 lat w

publienych pzedszkohch prcwadzonych pzez GminQ Pietrowice Wielkie.

ss
Uchwale oglasza siQ w Dz enn ku Uzedowym Wojew6dztwa S askrego

s6

Uchwala wchodzi w zycie po uprwie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzlennrku Urzedowym Wojew6dztwa

Slqskiego

P RZEWO CY
Rady Gminy


