DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 12 lutego 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Aleksandra Michalina Perzyna
Data: 2019-02-12 13:18:23

Poz. 631
UCHWAŁA NR V/43/19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.2)), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LIX/567/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 17 lipca 2018 r.,
poz. 2170) zmienia się § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, dyrektor przedszkola, w porozumieniu
z organem prowadzącym przedszkole może dokonać zwolnienia z opłaty, o której mowa
w § 2 niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Wiśniewski
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

