
 

Uchwała nr X - 61 /07
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 12 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r  Dz. U. Nr 142 
poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153,  
poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 
17, poz.128) 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 oraz Nr  
273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, 
poz.2104 z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 80, poz.542)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

Ustala się miesięczną opłatę za prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych 
i opiekuńczych w wymiarze i zakresie przekraczającym  podstawy programowe wychowania 
przedszkolnego oraz za przygotowanie posiłków dla dzieci w Gminnym Przedszkolu 
Publicznym w Baborowie z oddziałami zamiejscowymi.

§ 2.

Opłata za świadczenia dodatkowe, o których mowa w § 1  wynosi:
a) 85 złotych miesięcznie za pobyt dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, 

którego czas pracy wynosi do 7,5 godzin dziennie,
b) 110 złotych miesięcznie za pobyt dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, 

którego czas pracy wynosi do 10 godzin dziennie.

§ 3.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2, zostaje 
pomniejszona w następnym miesiącu o 1/22  pod warunkiem, ze nieobecność została zgłoszona 
dyrekcji przedszkola conajmniej na dwa dni przed jej zaistnieniem.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr VII-37/07 r. z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia czasu 
realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r..


