UCHWAŁA NR XII/112/08
RADY MIEJSKIEJ W CZWERWIEŃSKU
z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie
Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy programowe
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. t.j. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę
Czerwieńsk w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego
2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r., Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk,
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę
miesięczną w wysokości 150,00 zł.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów
zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.
§ 4. Miesięczna opłata za wyżywienie dziecka kalkulowana jest odrębnie i ustalana
przez strony : dyrektora przedszkola i rodziców (opiekunów) dziecka.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch
dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod
warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 5. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana
pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami) dziecka.
§ 6. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.
§ 7. Opłata, o której mowa w § 2, w przypadku uczęszczania do tego samego
przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 15% za drugie i każde następne dziecko.
§ 8. Kwoty opłat określone w § 2 i § 7 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,
że kwotę do 49/100 pomija się, a kwotę powyżej 50/100 zaokrągla się do pełnego złotego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 10. Traci moc uchwała nr 170/XXVIII/97 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku
z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
w Czerwieńsku oraz uchwały Nr 208/XXXI/98 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia

17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany zasad ustalania odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu i nr 107/XIII/00 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000 r.
w sprawie zmiany zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
A.I.

