
 

 

UCHWAŁA NR XLI/307/2018 

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 w związku 

z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Nowy 

Żmigród, zapewniają uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

§ 2. 1. Za sprawowanie opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 pobierana jest opłata za 

jedną godzinę w wysokości 1,00zł (słownie: jeden złoty zero groszy) za każdego ucznia objętego 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. 

2. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy 

w Nowym Żmigrodzie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające 

bezpłatne podstawy programowe Przedszkola Gminnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Nowy Żmigród. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Piotr Suski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1854
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