
Uchwała Nr XII/111/19
Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 
w brzmieniu nadanym art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 zm. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2432, Dz. U. z 2019 r. poz. 534)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapewniają 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

2. Godziny o których mowa w ust. 1 określone są w statutach poszczególnych przedszkoli.

§ 2. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice opłata za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 ust. 1 jest 
odpłatne.

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2 podlega obniżeniu:

1) dla dwojga dzieci z tej samej rodziny zobowiązanej do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola 
– o 25%,

2) dla trojga i więcej dzieci z tej samej rodziny zobowiązanej do uiszczania opłaty i uczęszczających do 
przedszkola – o 50%,

3) dla dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – o 100%.

2. Zniżki w opłacie udziela się na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 4. Postanowienia niniejszej uchwały mają także zastosowanie do oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVI/503/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 2406).
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Żelazny
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