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UCHWAŁA NR XXVII/198/2016
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954) oraz art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 ust. 3 uchwały nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
„3. W przypadku, gdy dziecko przebywa w przedszkolu ponad 5 godzin i korzysta ze świadczeń
wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wysokość opłaty wynosi
1 złotych za każdą kolejną godzinę zajęć.”.
§ 2. W § 2 wprowadza się ust. 3a o brzmieniu:
„3a. Za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w czasie wykraczającym poza
podstawy programowe, opłata w wysokości, o której mowa w ust. 3, pobierana jest za każdą rozpoczętą
godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat.”.
§ 3. W § 2 skreśla się ustęp 4 oraz 5.
§ 4. Traci moc uchwala nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniająca
uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane
w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
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