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UCHWAŁA NR XX/118/12
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. 

2. Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miejska 
Dynów, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust.1, na 1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. Szczegółowy zakres świadczeń i zasady wnoszenia odpłatności, o której mowa w ust. 2 określa umowa 
cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka. 

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 ulega obniżeniu w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza 
więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny tj. na drugie i każde następne dziecko o 25% stawki, o której mowa 
w ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz 
ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Dynów 
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