
UCHWAŁA NR XXXII/153/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat 
w przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1943) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w wieku do lat 5,

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Chojnów.

§ 2. W przedszkolu zapewnia się dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 
dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w zakresie 
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego obejmujące:

1) zajęcia wspierające zdolności twórcze dziecka,

2) zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka,

3) zajęcia adaptacyjne,

4) zajęcia opiekuńcze,

5) zajęcia integrujące dzieci i rodziców.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 realizowane są przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz 
bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Za świadczenia przedszkola określone w ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. za każdą 
rozpoczętą godzinę zajęć.

4. Za drugie i kolejne dziecko z rodziny korzystające z usług przedszkola ustala się ulgę w uiszczaniu 
opłaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości 50%.

5. Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1 określa umowa cywilno-prawna zawarta 
pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3. 3. nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 6. Traci moc uchwała nr VII/32/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 2011.121.1928).
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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