
  

UCHWAŁA NR LVI/968/2022 

RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., 

poz. 559 z późn.  zm.),  art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 – 4 ustawy z dnia 

27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1930 z późn. zm.) w związku 

z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z 10 czerwca 2022r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji 

maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty 

tej opłaty, po waloryzacji (M. P. 2022, poz. 613) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przed-

szkolach. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację programu 

wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach. 

3. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, określa statut przedszkola. 

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie w kwocie 1,14 zł, za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn opłaty, 

liczby godzin oraz liczby dni świadczeń, udzielonych dziecku w danym miesiącu przez placówkę w czasie 

przekraczającym czas określony w § 1, przy czym liczbę godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym 

miesiącu w czasie przekraczającym czas określony w § 1, oblicza się na podstawie liczby godzin korzystania 

przez dziecko z odpłatnych świadczeń. 

§ 4. 1. Z opłat, o których mowa w § 2 zwolnieni są posiadacze Karty Dużej Rodziny przyznawanej zgodnie 

z uchwałą nr LVIII/661/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie wprowadzenie na terenie Miasta 

Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny” (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013, poz. 2771). 

2. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.), wprowadza się ulgę 

w opłacie w wysokości 100% opłaty za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola. 
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§ 5. Traci moc uchwała nr LVIII/721/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 

2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Gorzów Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018r., poz. 350). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Jan Kaczanowski 
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