
UCHWAŁA NR XLIX/328/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/247/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 
w Przedszkolu Publicznym Jelonek w  Papowie Toruńskim, prowadzonym przez Gminę Łysomice. 

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, 1005 i 1079) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o  finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082) oraz Obwieszczenia 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 (Monitor 
Polski z 2022 r. poz. 613) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/247/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 
czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu 
Publicznym Jelonek w  Papowie Toruńskim, prowadzonym przez Gminę Łysomice wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 3 pkt 1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Za świadczenia udzielane przez przedszkola dla dzieci w wieku do 5 lat w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć, o którym mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
zajęć.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Uchwała  numer XLIX/328/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały  nr XLIV/247/2018  Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 
2018 r.    w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego  na bezpłatne 
nauczanie, wychowania  i opiekę oraz określenia wysokości opłat  za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego  przez dzieci  objęte 
wychowaniem przedszkolnym  w Przedszkolu Publicznym Jelonek w  
Papowie Toruńskim,  prowadzonymprzez Gminę Łysomice  - projekt 
uchwały Nr XLIX/328/2022 ” została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 25.10.2022 15:46:11 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Marcin Chojna     BRAK 
2. Kazimierz Kamiński       
3. Czesław Karasiewicz       
4. Tomasz Kęder       
5. Robert Kożuchowski       
6. Artur Lubomski       
7. Paulina Opałka-Wiśniewska       
8. Krystian Polak       
9. Piotr Pyrek       

10. Tomasz Sielczak       
11. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 

 
 
 


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



