
UCHWAŁA NR XXIV/194/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 31 sierpnia 2005r. 

 

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

2005 roku w sprawie określenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę 

Miasto Chełmża przedszkolach publicznych. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 

Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 

poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.14 ust.5 ustawy 

o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781 

oraz z 2005r. Nr 17, poz.141) uchwala się, co następuje: 

 

     §1. W uchwale Nr XXI/181/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005 roku 

w sprawie określenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Miasto Chełmża 

przedszkolach publicznych w §1 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

„3. Od wpłat dokonanych po terminie określonym w ust.2 nalicza się odsetki w wysokości 

odsetek ustawowych.”. 

 

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

 

     §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXIV/194/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku 

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

2005 roku w sprawie określenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Miasto 

Chełmża przedszkolach publicznych. 

 

Uchwała Nr XXI/181/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie 

określenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Miasto Chełmża przedszkolach 

publicznych określa: 

1) rodzaje opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto przedszkolach, 

2) termin regulowania należności, 

3) zmniejszenie naliczenia z tytułu kosztów stałych, 

4) kto dokonuje rozliczeń, 

a brak jest uregulowania dotyczącego nieterminowego regulowania opłat za pobyt dziecka 

w przedszkolu. 

W przedmiotowej uchwale wprowadza się zapis, że od wpłat dokonanych po terminie, tj. po 15-

tym każdego miesiąca będą naliczane odsetki w wysokości odsetek ustawowych.  


