
UCHWAŁA NR XXI/194/20 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

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 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 910) oraz art. 52 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 278) Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Dąbrowa (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 9 lipca 2019 r. poz. 2358) wprowadza się zmianę § 1, 
który otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała ustala wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (w tym punkty 
przedszkolne) zwane dalej przedszkolami, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa, za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 
w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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