UCHWA A Nr IX/71/07
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie ustalenia op at za niektóre wiadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmin Trzebnica.

Na podstawie art.14 ust. 5 w zwi zku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n. zm.) oraz art. 40 ust. 1 w zwi zku z
art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pó . zm.)
Rada Miejska uchwala co nast puje:
§1
Us ugi wiadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gmin Trzebnica w zakresie podstawy programowej okre lonej w rozporz dzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z pó n. zm.) s realizowane bezp atnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§2
Za wiadczenia publicznych przedszkoli samorz dowych, wykraczaj ce poza podstaw programow wychowania przedszkolnego, ustala si op at miesi czn w wysoko ci 14 % minimalnego wynagrodzenia miesi cznego za prac ustalanego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. z 2002 r. Nr
200, poz. 1679 z po n. zm.).
§3
Odp atno rodziców za korzystanie dziecka z opieki w zakresie przekraczaj cym realizacj
podstaw programowych ulega zmianie po ka dorazowej zmianie minimalnego wynagrodzenia og oszonego przez GUS.
§4
Op ata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wy ywienia oraz kosztów zaj
kowych, a w szczególno ci: nauki j zyków obcych i rytmiki.

dodat-

§5
W przypadku nieobecno ci dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna stawka ywieniowa za ka dy dzie nieobecno ci, pod warunkiem zg oszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§6
Zakres us ug ponadpodstawowych wiadczonych przez przedszkola okre la umowa pomi dzy
dyrektorem placówki z rodzicami (opiekunami).
Zakres dzia alno ci przedszkola, warunki przyj dzieci oraz struktur organizacyjn okre la
Statut Przedszkola.
§7
Op aty wnosi si miesi cznie do dnia 10 danego miesi ca.

§8
Op ata, o której mowa w § 2, w przypadku ucz szczania do przedszkola samorz dowego rodze stwa, ulega obni eniu o 50 % za drugie i ka de nast pne dziecko.
§9
Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 10
Traci moc Uchwa a Nr XI/116/99 z dnia 9 grudnia 1999 r. Rady Miasta i Gminy w Trzebnicy
w sprawie odp atno ci za korzystanie z us ug przedszkoli prowadzonych przez Gmin Trzebnica.
§ 11
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Dolno skiego.

Przewodnicz cy
Rady Miejskiej
w Trzebnicy
(-) mgr Jan Darowski

