
 

 

UCHWAŁA NR LIII/404/18 

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU 

z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Czempiń 

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 z późn. zm.), art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska w Czempiniu uchwala co następuje: 

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane jest w wymiarze 5 godzin dziennie od 

poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statucie przedszkola. 

§ 2. Określa się wysokość opłat pobieranych przez przedszkola w zakresie przekraczającym realizację 

świadczeń wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wysokości 1,00 zł za każdą 

godzinę zajęć, w odniesieniu do dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. 

§ 3. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola podlega obniżeniu o 20 % na drugie i kolejne 

dziecko z jednej rodziny. 

2. Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który zobowiązany jest 

przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do 

zniżki w opłacie. 

§ 4. Na podstawie stawki o której mowa w § 2 oraz zakresu korzystania przez dziecko ze świadczeń, 

o których mowa w § 2, dyrektor przedszkola wylicza i podaje do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z tych świadczeń. 

§ 5. Na podstawie stawki, o której mowa w § 3 oraz zakresu korzystania przez dziecko ze świadczeń, 

o których mowa w § 2 ust 1 i 2, dyrektor placówki wylicza i podaje do wiadomości rodziców/prawnych 

opiekunów dziecka, w terminie określonym w umowie, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z tych 

świadczeń. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIX/352/14 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czempiń 

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 4467 z późn. zm.) 

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

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 Przewodniczący Rady  

(-) Łukasz Grygier  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 lutego 2018 r.

Poz. 1286
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