
 

 

UCHWAŁA NR LV/753/2022 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gniezno w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) w związku z art. 44 pkt 30 ustawy 

z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/118/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Gniezno w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych 

opłat , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 

pobytu dziecka w przedszkolu, a w przypadku gdy z wychowania przedszkolnego korzysta dziecko 

z rodziny wielodzietnej uczestniczącej w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 

3+" wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 0,57 gr. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 

pobytu dziecka w przedszkolu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 października 2022 r. 

   
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 września 2022 r.

Poz. 6234
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