
 

 

UCHWAŁA NR XXX/271/2013 

RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE 

z dnia 27 września 2013 roku 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645) i art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty 

(tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
1)

), Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:  

§ 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czchów zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5  godzin dziennie w zakresie obejmującym zgodnie z ich statutami 

realizację programu wychowania przedszkolnego w sferze nauczania, opieki i wychowania dzieci, 

uwzględniającego odrębnie ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego.  

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1  świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.  

2.  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1  zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 

w przedszkolu.  

3.  Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony 

w § 1  wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. 1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2  ust. 2  w przypadku:  

1) gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;  

2) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czchów lub innych placówek 

wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych 

w niniejszej uchwale - korzysta troje dzieci z tej samej rodziny. 

2.  Zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu następuje na podstawie dokumentu  

lub oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) w sprawie okoliczności wymienionych w ust. 1. niniejszego 

paragrafu. 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 

poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 

poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 

Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r.  

poz. 87 i 827. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 października 2013 r.

Poz. 5951



§ 4. 1. Opłaty za świadczenia przedszkoli należy wnosić na rzecz właściwego przedszkola do 20 dnia 

miesiąca za poprzedni miesiąc, natomiast za miesiące: czerwiec do dnia 25czerwca, a za grudzień do dnia 

20 grudnia.  

2.  Opłaty za świadczenia przedszkoli nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolach. 

§ 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 

udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta 

pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola.  

§ 6. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Czchowie:  

1) Uchwała nr V/37/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 129, poz. 1054);  

2) Uchwała nr X/89/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr V/37/2011 

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka 

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 527, 

poz. 5398). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Włodzimierz Rabiasz 
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