
UCHWAŁA NR LVI/520/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 
w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew (Dz.Urzędowy Woj. Wlkp.z 2019 r. poz. 5679) §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.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr LVI/520/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

Konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowej uchwale wynika z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.) oraz 

Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. 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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej 

wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (MP z 2022 r. poz. 613).  

Na podstawie art. 52 ust. 3 w/w ustawy, opłaty za przebywanie ucznia objętego wychowaniem 

przedszkolnym przekraczające 5 godzin dziennie zobowiązani są ponosić rodzice (opiekunowie prawni) 

dziecka - za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Wysokość pobieranych 

opłat, za każdą godzinę po czasie bezpłatnym, nie może być wyższa niż 1 zł. Kwota ta podlega jednak 

waloryzacji na zasadach określonych w ustawie. Zgodnie z w/w obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki 

wskaźnik waloryzacji wynosi 1,145 a maksymalna  wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego po waloryzacji to 1,14 zł.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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