UCHWAŁA NR XLI/467/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały
przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i poz. 949 i poz. 2203) oraz art. 4 w związku z art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1523) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Miejska Chojnice zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonych
przez Gminę Miejską Chojnice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wymiarze 5 godzin dziennie, przeznaczonym na realizację
podstawy programowej
§ 2. 1. Za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar
bezpłatnych zajęć pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za godzinę korzystania ze świadczenia przedszkola.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby dni
pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust.1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających
ponad podstawę programową, wg wzoru:
l.d. x 1,- zł. x l.g. = o.ś.
gdzie:
l.d. - liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
l.g. - liczba godzin wykraczająca ponad podstawę programową,
o.ś. - miesięczna opłata za świadczenie.
§ 3. Zakres świadczeń oraz odpłatność będzie regulowała umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy
dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka, która w szczególności określi:
1) okres, na który jest zawierana;
2) dzienny wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
3) zakres korzystania z posiłków;
4) zakres korzystania ze świadczeń ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 5. Uchyla się Uchwałę nr XXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne
prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r. poz. 476).
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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