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Uchwała Nr XVIII/184/05
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 14 ust. 5 ustawy     z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572          z późn. zm./ 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala:

§ 1

1. Korzystanie z przedszkola w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest bezpłatne.

2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka korzystającego z żywienia ponoszą część kosztów, związanych z przygotowywaniem posiłków.

§ 2

1. Miesięczna wysokość opłat wynosi: 

1) za korzystanie z 1 posiłku     –  25 zł, 
2) za korzystanie z 2 posiłków  –  35 zł,
3) za korzystanie z 3 posiłków  –  40 zł.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, za pierwsze dziecko pobiera się opłatę w pełnej wysokości, natomiast za każde następne połowę tej opłaty.

3. O połowę zmniejsza się odpłatność za okres nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie więcej niż 10 dni w ciągu miesiąca.

§ 3

1. Ustala się dzienne stawki żywieniowe, tzw. wsad do kotła, we wszystkich przedszkolach w wysokości:
1) przy jednym posiłku    – 2,00 zł,
2) przy dwóch posiłkach – 3,00 zł,
3) przy trzech posiłkach  – 4,00 zł.

2. Z tytułu nieprzerwanej nieobecności dziecka powyżej 2 dni, następuje zwrot dziennej stawki żywieniowej.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 71/IX/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przedszkoli gminnych. 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka oraz dyrektorom przedszkoli.



§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od                1 września 2005 roku.




                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  mgr Andrzej Ryś 

