
UCHWAŁA NR II/18/06

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/181/05 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 17 marca

2005 r. w sprawie określenia opłat za świadczenie w prowadzonych przez gminę

Miasto ChełmŜa przedszkolach publicznych.

          

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17. poz. 128 i Nr 181, poz.1397) oraz art. 14
ust. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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, oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) uchwala
się, co następuje:

  § 1. W uchwale Nr XXI/181/05 Rady miejskiej ChełmŜy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie

określenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Miasto ChełmŜa przedszkolach

publicznych wprowadza się następujące zmiany:

 1) w § 1. ust. 1 otrzymuje następujące  brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się następujące opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę Miasto

ChełmŜa przedszkolach publicznych:

          1) miesięcznie od jednego dziecka z tytułu kosztów stałych - 96,40 zł;

          2) dzienne wyŜywienie jednego dziecka                             -    3,80 zł.”

 2)  w § 2 dodaje się ust.6 w brzmieniu:

„6. Nie nalicza się opłaty z tytułu kosztów stałych w przypadku rezygnacji z przedszkola

dziecka nowoprzyjętego do przedszkola, obecnego pięć lub mniej dni. Zwolnienie przysługuje

dziecku nowo przyjętemu jednorazowo.”

   § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Przedszkoli Nr 1 i Nr 2.

   § 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 r.    

                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                Janusz Kalinowski 

                                                                                               



UZASADNIENIE

uchwały nr II/18/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie

zmiany uchwały Nr XXI/181/05 Rady Miejskiej w ChełmŜy z dnia 17 marca 2005 r. w

sprawie określenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Miasto

ChełmŜa przedszkolach publicznych.

Niniejsza uchwała zmieniająca uchwałę RM w ChełmŜy Nr XXI/181/05 z dnia 17 marca

2005 r. podwyŜsza opłaty za korzystanie z przedszkoli. PodwyŜka dotyczy kosztów stałych o 2

%, z kwoty 94,50 zł do sumy 96,40 zł, oraz za wyŜywienie z 3,50 do sumy 3,80 zł. Zmiany te

są spowodowane wzrostem kosztów utrzymania infrastruktury przedszkolnej oraz stale

rosnącymi cenami Ŝywności.

        Z początkiem roku szkolnego zdarzają się nieliczne przypadki, Ŝe po kilkudniowym

pobycie dziecka w przedszkolu rodzice rezygnują z dalszego posyłania dziecka. W tej sytuacji

rodzice powinni ponieść za kaŜdy dzień po 3,50 zł, oraz 50 % miesięcznych kosztów stałych tj.

47,25 zł.

Przykład:

Pierwszy dzień pobytu w przedszkolu 3,50 + 47,25 razem 50,75 zł,

Drugi dzień pobytu w przedszkolu 7,- zł + 47,25 razem 54,25.

Rodzice często uwaŜają tę kwotę za zbyt wygórowaną. Następstwem tego są kłopoty ze

ściągnięciem naleŜności w przypadku rezygnacji z przedszkola. Uchwała wprowadza zwolnienie,

które dotyczy okresu do pięciu dni, raz w okresie wieku przedszkolnego.


