
 

 

UCHWAŁA 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 

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

2019 r. poz. 506), art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 30 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 roku 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 prowadzonych przez Miasto Gniezno publicznych przedszkolach zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa 

w § 1, przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym 

kończą 6 lat, jest odpłatne. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 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 0,50 gr. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

3. Miesięczną wysokość opłat ustala się jako iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, 

stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych), liczby 

godzin pobytu dziecka w przedszkolu, przekraczający wymiar godzin, o który mowa w § 1. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w ust. 1 podlega 

proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne 

o opłatę za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim. 

§ 3. 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w § 2 ust. 2: 

1) w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju oraz orzeczenie o niepełnosprawności, 

2) w przypadku gdy rodzic (prawny opiekun) wychowuje czworo i więcej dzieci, pozostających na jego 

utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, spełniającym kryterium, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze 

zm.), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające 
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naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do 

przedszkola, 

3) w przypadku przejściowej trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (pożar, 

powódź, kradzież itp.), utratą pracy lub ciężką chorobą oraz śmiercią jednego z rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. Określa się warunki częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2: 

1) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie i każde kolejne dziecko z jednej rodziny korzystającej 

z pomocy społecznej, spełniającej  kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), 

2) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje troje lub więcej dzieci pozostających na jego 

utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci 

pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku 

życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola. 

§ 4. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków, w tym zwolnienia z całości lub części opłat określają 

odrębne przepisy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LI/547/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 8 marca 2018 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2290) 

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

w życie z dniem 1 września 2019 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 
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