UCHWAŁA Nr X/86/07
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 20 września 2007 roku

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica.

Na podstawie art.14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 w związku z
art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Trzebnica zapewniają bezpłatną realizację podstaw programowych określonych w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) przez dzieci
uczęszczające do przedszkola w ramach do 5 godzin dziennie i nie korzystające z posiłku.
2. Za usługi świadczone w stosunku do dzieci uczęszczających do przedszkola na 5 godzin dziennie pobiera się opłaty miesięczne według następujących zasad:
a) jeżeli dziecko korzysta z jednego posiłku
3%
b) jeżeli dziecko korzysta z dwóch posiłków
8%
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podsta wie odrębnych przepisów.
3. Za usługi świadczone w stosunku do dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej
5 godzin dziennie i korzystających z 3 posiłków pobiera się opłaty miesięczne w wysokości 14 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§2
Opłata, o której mowa w § 1 w pkt. 2 i 3, nie obejmuje kosztów stawki żywieniowej oraz
zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.
§3
Zakres usług ponadpodstawowych świadczonych przez przedszkola określa umowa pomiędzy
dyrektorem placówki z rodzicami (opiekunami).
Zakres działalności przedszkola, warunki przyjęć dzieci oraz strukturę organizacyjną określa
Statut Przedszkola.
§4
Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.

§5
Opłata, o której mowa w § 2, w przypadku uczęszczania do przedszkola samorządowego rodzeństwa, ulega obniżeniu o 50 % za drugie i każde następne dziecko.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§7
Traci moc Uchwała Nr IX/71/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Trzebnica.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy
(-) mgr Jan Darowski

