
 

 

UCHWAŁA NR LVII/1513/22 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 15 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

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, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 52 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116, 1692 i 1730) 

oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 10821)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin 

dziennie są realizowane bezpłatnie. 

2. Ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu uczniów 

w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony  

w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających 

co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy co najmniej jedno z dzieci, o których mowa w ust. 1, jest pełnoletnie – przy ustalaniu 

uprawnienia do zwolnienia z opłaty uwzględnia się wyłącznie dzieci pobierające naukę, nie dłużej niż 

do ukończenia 24 roku życia. 

§ 3. Traci moc uchwała nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2018 r. poz. 336 oraz z 2019 r. poz. 3429). 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 

1079, 1116, 1383, 1700 i 1730. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 września 2022 r.

Poz. 4536



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

Ewa Wolak 
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