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UCHWAŁA NR XLIX/866/VII/2017
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie
określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, wprowadza się następującą zmianę:
w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: "Opłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy dzieci w wieku do lat 5".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

