
UCHWAŁA NR XXII/182/2017 

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola 

prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym 

publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyso-

kości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za 

pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3311) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się ust. 1 i 2 w brzmieniu: „1. Świadczenia publicznych

przedszkoli dla dzieci w wieku do lat 5 wykraczające poza czas wymieniony w § 1, realizowane są odpłatnie.

2. Świadczenia publicznych przedszkoli dla dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przed-

szkolne, wykraczające poza czas wymieniony w § 1, realizowane są bezpłatnie.”; 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą go-

dzinę korzystania ze świadczeń.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Za-

chodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Bogusław Szymański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 972
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