PROJEKT
Nr korcspomiencji SOD l “H' H ‘q 195'1024

UCHWALA NR ................... .
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie obwieszczenia w sprawie oglnszcnia tckstu jcdnolitcgo uchwaly w sprawie okrcélenia
wysokoéci ()plat la korzystanie z wychowania przedszkolnego w przcdszkolach
i oddzialach przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prmvadznnych przcz Miasto Gliwice
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 200011 0 ogmszaniu aklo'w normaty\\'nych i nicklm‘ych
innych aktéw prawnych (Lj. DZ. U. z 2019 1‘. poz. 146]) na wniosck Prczydcma Miasm
Rada Miasta Gliwicc
uchwula, c0 nastgpujc:

§1.()g%osié tekst jcdnolity Ilchwaiy m' XL]c"9()(1/2018 Rady Miasta Gliwicc zdnia 8 listopada 2018r‘
wspmwie okres‘lcnia xx'ysokoéci 0pm 23 korzysmnic zxx‘ychmvania przcdszkolnego wprzedszkolach
i oddzia’fach przcdszkolnwh w publicznych szkolach podstuwmx _\'ch prmxmizmych przcz Miasto Gliwicc.

§2. 1. Ogloszenie tekstu _icdnolitcgo nastapi w formic obwicszczcnin Rady Miasta Gliwice. ktére stanowi
zalacznik d0 uchwahv.

2.0bwieszczenic (zaiqcznik do ninicjszcj
qewédztwa Slaskiego.

uchwaly) podlega ogloszeniu tienniku

Urzgdowym

§ 3. Wykonanic uchwafy powierza Sig Prezydenlowi Miastu.
§4. Uchwala \x'chodzi w Zycic z dnicm podjgciu

id' I‘Q‘mFS-‘RF0QI9—4:\T\‘D- \ 120-30 \E I‘VFY‘ﬂm—l Pr'mqkt
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Uzasadnienie

Art. 16 ust. 3 i 4 uslawy z dnia 20 lipca 2000 1‘. o ogaszaniu 21ktow normatywnych i nicktorych innych
aklbw pmwnych (Lj. Dz. U. z 2019 r. poz. I461) nuklada na organ whxéciwy do wydania aktu normalywncgo
obowiqzek og’mszenia tckstu jcdnolilego aktu normalywncgo nic rzadziej nii raz na 12 miesigcy, jeci by}
nowelizowany.

'I‘ekstjcdnolity oglasza sic; w formic obwicszczcnia w Dzicnniku Urzgdowym.
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Zakicznik Nr 1 do 0b\\‘icszczcnia Nr ....................
RADY MIASTA GLIWIC‘E
7. dnia ................... 2021 l‘.

UCIHVALA NR XLl/906/2018
RADY MIASTA GLIWICE
Z dnia 8 1ist0pac1212018r.
w Sprawie okreﬁlenia wysnkuS‘ci oplat zzi korzystanie z wychmvanizi przedszkolnego w przedszkolach
i oddzialach przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prmvadzunych przez Miasto (iliwicc
(Ic/m‘ljcdno/i!)‘l
Na podslawic art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 usi. 1 i art. 42 LISIHW)’ z dnizi 8 mm‘ca 1990 it. 0 sumorzzgdzie
gminnym (Lj. 1)z.U. 20181‘. 1301.994) oraz art. 52 usLI pkt 1) iust. 2 USt‘dW)‘ z. dnia 27 paidziemika 2017 r.
O ﬁnalisowaniu zadat’i oéwiati)\\'_\'c1i (1)2.U. 20171: p02. 2203). mi \x'niosck Prezydcnul Miasta Gliwicc

Rada Minsta Gliwice
uchwala. co nzisttgpujc:

§l.11ckroé wdalszych przepisach jest mowa oprzcdszkolu. na1cz)‘ przez 10 rozumicé takze oddzia1
przedszkolny w szkolc podslzmvowcj.
§2. Przedszkola. d1a ktérych organcm proxx'adzqcym jest Miasto Gliwicc, zapcwniajq bezpiatne nauczanie.
wychowanic i opickg w wymiauc 5 godzin dziennic.

§3.0kreéla 31¢ 0p1atc; 2a korzystanic zxxychmx’zmia przedszkolncgo dzieci 0bj§t3ch wychowanien‘i
przedszkolnym do kmicu roku szko1nego \V roku ka1cndarzow5m, \x' ktOrym koﬁcza () lat w prowadzonych
przez .‘Vliasto Gliwicc publicznych pi‘zedszkolach “music przckmczajzicym \vymiar okres‘lony w§2.
w wysokos‘ci 1 Z1 121 kadz} rozpoczgtq god/mg sprmx'ou‘aniu opicki mid dzicckicm.

§ 4. “(uchylony

§ 5. Wykonanie uchwa1y powiex‘za Sig Prczydcniowi Miasla Gliwicc.

§ 6. Traci moc uchwaki z dnia z 16 lisiopada 2017 i'oku iii‘XXX111’73812017 Rudy Miasta Gliwice w sprawie
okreélenia wysoko$ci opiat za korzystanic z \\'_\'c110\\'unia przcdszkolncgo w przcdszkoluch prowadzonych przcz
Miasto Gliwice.

§7.L’ch\\'a1a wchodzi
Wojcdzlwa Slziskicgo

11%.».

1

\\'Z_\‘CiC p0 up1y\\'ie

14dni

0d dnia ogioszenia tienniku Urzqdmx'ym

11.11% 21111

”Paw. § 1. Lichwzii} m‘ XV 312 2020 Rudy Miusm (Mimics 7. dniu 28 111:1l 2020 r. xiiiicniziiziccj uclm 31¢ \\ spi'zmic 0krc$1cnia
\\‘)'501\'0Sci 0pm 7a korxysianic z \\'}c1m\\ania pr/cdsyknlncgo \\ pI‘ZCdSZKOI‘dCh i oddzizimch pi‘ze(1s.cko1n.\‘ch \\ publiczmch szkoizich
podstaumwch prmuidzonych pi'zcz Miaslo Gliwicc (DZ. [311. “hi. Slqskicgo /. 2020 1'. p02. 4515),

P ROJ E KT

Nr korcspondcncji SOD

OBVVIESZCZENIE NR ....................
RADY MIASTA GLIVVICE
z dnia .................... 2021 r.

RADY MIASTA GLIWICE
w sprawie ogloszenia tekstu jcdnolitego uchwaly w sprawie Okreélenia wysokoéci 0p1atza korzystanic
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddzialach przedszkolnych w publicznych szkoiach podstawowych prowadzonych przcz Miasto Gliwice

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 2O lipca 2000 r. 0 0g1aszaniu aktéw normatywnych i niektérych
innych aktéw prawnych (Lj. DZ‘U. Z 2019 r. p02. 1461), 0g1asza 516; w za1qczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst uchwa1y XL1/906/2018 Rady Miasta G1iwice z dnia 81ist0pada 2018 r. w sprawie okreélenia
wysokos'ci 0p121t za korzystanic 7. wychowania przedszkolnego w przcdszkolach ioddzia1ach przedszkolnych
w publicznych szk01ach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice (Dz. Urz. Woj. Slaskiego
z 2018 r. pm. 7193), z uwzglgdnicniem zmian wprowadzonych uchwam nr XV/312/2020 Rady Miasta Gliwice
z dnia 28 maja 2020 r. zmieniajqca uchwalg w sprawie okreﬁlenia wysokoéci op1at za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i 0ddzia1ach przedszkolnych w publicznych szkohich
podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwicc (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2020 r. p02. 4515).

2. Podany w zahgczniku do niniejszego Obwieszczenia tcksl jednolily uchwa1y nie obejmuje:

1) § 2. uchwa1y nr XV/312/2020 Rady Miasta Gliwice z (lnia 28 maja 2020 r. zmieniajqca uchwah; w sprawic
Okreélenia wysokos'ci 0p1at za korzystanie zwychowania przedszkolnego wprzedszkolach ioddzia1ach
przedszkolnych w publicznych szko1ac11 podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice. (Dz. Urz.
Woj. 81qskieg0 z 2020 r. p02. 4515), ktéry stanowi:

,.§ 2. Wykonanie uchwa’ty powierza sic: Prczydemowi Miasla Gliwicefﬁ

2) § 3. uchwa1y nr XV/312/2020 Rady Miasta Gliwice 2 mm 28 maja 2020 r. zmieniajzgca uchwah;
w sprawie
okres’lenia wysokoéci op1at za korzystanic z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddzia1ach
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przcz Miaslo Gliwicc (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2020 r. p02. 4515), kléry stanowi:
»~§ 3~UChW31a wchodzi wiycie po up1ywie

14dni

Wojewédztwa Slqskicgofﬂ

0d dnia 0g1oszenia ticnniku Urzg‘dowym

3. Obwieszczenie wchodzi w Zycie z dniem 0g1oszcnia.
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