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UCHWAŁA NR XLV/403/2018
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 13 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, zm. poz. 949, poz. 2203)
oraz art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIII/377/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 27 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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