
UCHWAŁA NR ……/……./2018 

RADY GMINY DMOSIN 
z dnia…………….2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy 

wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232; z 

2018 r. poz. 130) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 

2203 oraz z 2018 r. poz. 650) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

§ 1. Bezpłatne usługi w zakresie realizacji podstawy programowej świadczone są przez 

publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez 

pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach 

przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, w 

czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, o których mowa w § 1 ustala się opłatę w 

wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć. 

§ 3. Upoważnia się Dyrektorów szkół, w których strukturze organizacyjnej wyodrębniono 

oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego: Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie wraz z Filią Szkoły 

Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej, prowadzonych przez Gminę Dmosin do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących opłat, o których mowa w § 2. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/221/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 

2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i 

inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę 

Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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