
UCHWAŁA Nr 160 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 

2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 52 

ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29 maja 2018 r. poz. 4387) dokonuje się następującej 

zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 zmienia się zapis „za każdą pełną godzinę zajęć” na „za każdą 

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina oraz dyrektorom 

publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 160 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 

2018 r.  

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) organ prowadzący publiczne przedszkole 

określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu oraz warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Wysokość opłaty nie może być 

wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.  

W Uchwale Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin w § 2 ust. 1 określono wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, w wysokości 1 zł za każdą pełną godzinę zajęć.  

Nowelizacja art. 52 ust. 3 ww. ustawy zastępuje zapis „za godzinę zajęć” na „za każdą 

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu”. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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