
UCHWAŁA NR 173/XXXII/13
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Wleń 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin 
dziennie. 

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie ustala się 
opłatę w wysokości 1 zł za godzinę pobytu. 

2. W przypadku uczęszczania do przedszkola przez dwoje i więcej dzieci z jednej rodziny rodzice uiszczają 
opłatę tylko za jedno dziecko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 124/ XXIV/ 12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto 
i Gminę Wleń 

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Wleń 

Katarzyna Kotołowska



Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czewca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U z 2013 r. poz. 827) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolego oraz 
może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Wysokość opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. 
Zwolnienie rodziców z opłat za drugie i kolejne dziecko w rodzinie ma na celu wparcie rodzin z terenu Miasta 
i Gminy Wleń oraz promowanie zachowań prorodzinnych. 


	
	



