
 
 

   
 
 

   
   

     

            
         

           

                     
               

   
   

                 
            

            

               
   

           
  

        

        

 

   
  

  

 

 

  
   

  

  
  

    
 

  

   

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłosić tekst jednolity uchwały nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice. 

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Gliwice, które stanowi 
załącznik do uchwały. 

2. Obwieszczenie (załącznik do niniejszej uchwały) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) nakłada na organ właściwy do wydania aktu normatywnego 
obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był 
nowelizowany. 

Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym. 
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PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

OBWIESZCZENIE NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

RADY MIASTA GLIWICE 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2018 r. poz. 7193), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XV/312/2020 Rady Miasta Gliwice 
z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 4515). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2. uchwały nr XV/312/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice. (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 4515), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.”; 

2) § 3. uchwały nr XV/312/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2020 r. poz. 4515), który stanowi: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 do obwieszczenia Nr .................... 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia....................2021 r. 

UCHWAŁA NR XLI/906/2018 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 994) oraz art. 52 ust.1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r. poz. 2203), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej. 

§ 2. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, zapewniają bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 3. Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych 
przez Miasto Gliwice publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar określony w § 2. 
w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem. 

§ 4. 1)(uchylony) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 6. Traci moc uchwała z dnia z 16 listopada 2017 roku nr XXXII/738/2017 Rady Miasta Gliwice w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 
Miasto Gliwice. 

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

1) Przez § 1. uchwały nr XV/312/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 4515). 
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