
UCHWAŁA NR 174/XXIX/17
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl

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, z późn. zm.1)), art.14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1523) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 136/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z  29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 256) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Siemyśl, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w wymiarze 7 godzin dziennie, przez pięć dni roboczych w tygodniu, tj. od poniedziałku do 
piątku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i 935.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292.
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