
UCHWAŁA NR LI/729/22 
RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 28 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę 
Białystok jednostkach oświatowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 5591)) oraz w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.2))  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok 
jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3590) wprowadza się następujące zmiany: 

- po dotychczasowym § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w ust. 2, rodziców będących obywatelami Ukrainy, 
którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na obszarze tego państwa. Zwolnienie dotyczy 
opłaty za okres od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 583 
2) Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz. 2445. 
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