
UCHWAŁA NR XXXIII/369/18
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.)1)  art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59)2)  oraz art. 52 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasto 
Sochaczew zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1.  Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko objęte tym 
wychowaniem do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, 

w prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 złotych za każda rozpoczęta godzinę pobytu dziecka 
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 2 oraz liczby godzin, 
w których dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego.

4. Opłata o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 za drugie i kolejne dziecko 

o 20% w przypadku, gdy z usług przedszkoli korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

2. Obniżenia opłaty, o którym mowa w ust. 1 udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna 
złożony do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez 
Gminę Miasto Sochaczew wraz z danymi (przedstawionymi w formie oświadczenia) niezbędnymi do ustalenia 
uprawnienia.

§ 5.  Traci moc Uchwała Nr XXV/288/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. 

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

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018r. poz. 130
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949, poz. 2203
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
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