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UCHWAŁA NR XXXVII/446/18
RADY MIASTA CHEŁM
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59, z późn. zm.) art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Chełm zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę od godziny 6.00 do godziny 13.00 w dniach pracy przedszkola.
§ 2. 1. Określa się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chełm, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych godzin
nauczania, wychowania i opieki określony w §1 w wysokości 1zł za godzinę zajęć.
2. Zwalnia się z opłaty w wysokości 100 % każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego
w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w ust. 1, posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. W przypadku, gdy do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Chełm uczęszcza dwoje lub
więcej dzieci z jednej rodziny opłatę określoną w ust. 1 obniża się o 25 % za drugie i o 50 % za każde następne
dziecko, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Obniża się opłaty, o których mowa w ust. 1:
1) o 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.
2) o 75 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko z rodziny, w której dochód
na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku
rodzinnego.
§ 3. Upoważnia się Dyrektora przedszkola publicznego do dokonywania zwolnień z opłat, o których mowa
w § 2 ust. 2, 3 i 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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