
 

 

UCHWAŁA NR XLVI.305.2018 

RADY GMINY CHOJNÓW 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chojnów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 

poz.1875), oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała ustala wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkola oraz punkty przedszkolne, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnów, 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 zajęć, w ramach których przedszkole oraz punkty przedszkolne 

zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  

§ 2. W publicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chojnów 

zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku  

do piątku.  

§ 3. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  

oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chojnów wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie 

przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

2. Opłata, o której mowa w ust 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203). 

4. W przypadku, gdy do przedszkola lub punktu przedszkolnego uczęszcza więcej niż jedno dziecko 

zobowiązane do ponoszenia opłat z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) 

opłata, o której mowa w ust. 1 za kolejne dziecko ulega obniżeniu o 50%. 

§ 4. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat uregulowane zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej 

pomiędzy dyrektorem przedszkola lub punktu przedszkolnego, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI.186.2016 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez 

gminę Chojnów. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

B. Styrkowiec 
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