UCHWAŁA Nr 365/09
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia usług w przedszkolach prowadzonych przez
gminę Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 5 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala,
co następuje:
§1
1. Ustala się opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy
w Kłodawie w następującej wysokości;
1) z tytułu kosztów przygotowania posiłków dla dzieci objętych minimum programowym
wychowania przedszkolnego - 55,00 zł miesięcznie,
2) od drugiego dziecka uczęszczającego do przedszkola ustala się opłatę w wysokości
30,00 zł miesięcznie,
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni
nieobecności dziecka w przedszkolu.
§2
Z tytułu kosztów przygotowania posiłków, wychowania, nauczania i opieki poza minimum
programowe dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ustala się
opłatę w wysokości 0,40 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
§3
Za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola opłat nie pobiera się.
§4
Traci moc uchwała nr 181/96 z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia usług w przedszkolach prowadzonych przez gminę Kłodawa, zmieniona
uchwałami: Nr 67/99 z 30 marca 1999 r., Nr 153/2000 z 15 lutego 2000 r., Nr 102/07
z 20 września 2007 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§6
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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