
UCHWAŁA NR XLVI/112/2022 
RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116, 
poz. 1692 i poz. 1730) w związku z obwieszczeniem 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 (M. P. z 2022 r. poz. 613) Rada 
Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, zapewniają 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie. 

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku do lat pięciu w przedszkolu, wykraczającą 
poza czas, o którym mowa w § 1, ustala się odpłatność w wysokości 1,14 zł. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 3. Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której mowa w § 2, dla drugiego i kolejnych dzieci z jednej rodziny 
uczęszczających w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola publicznego prowadzonego przez 
Miasto Skierniewice. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/6/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2017 roku 
w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Melon 
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