Uchwała Nr IX/50/07
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: ustalania stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy
programowe w przedszkolach publicznych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14
ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr.67, poz. 329 z późn.
zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§1
1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę ustala się stawki opłat za świadczenia
w zakresie przekraczającym podstawy programowe (w tym wyżywienie) w wysokości:
1) 27,00 zł miesięcznie od każdego dziecka w oddziałach zamiejscowych 5-cio godzinnych,
2) 54,00 zł miesięcznie od każdego dziecka w przedszkolu 5-cio godzinnym,
3) 75,00 zł miesięcznie od każdego dziecka w przedszkolu 8-mio godzinnym.
2. Opłatę wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie w terminie do 15 tego każdego miesiąca.
3. Podstawą opłat jest zapisanie dziecka do przedszkola.
4. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia – tzw. wsadu do kotła.
§2
1. W przypadku, kiedy z opieki przedszkola korzysta kilka dzieci z rodziny ustala się następujące
zasady odpłatności:
1) za 1 dziecko z rodziny – 100% stawki bazowej,
2) za 2 dziecko z rodziny – 75% stawki bazowej,
3) za 3 i każde następne – 50% stawki bazowej.
2. W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej rodziny można w całości zwolnić z odpłatności
za pobyt dziecka w przedszkolu po uzyskaniu opinii Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie
wywiadu pracowników OPS.
3. Wniosek w sprawie zwolnienia składa rodzic, prawny opiekun dziecka do dyrektora placówki bądź
dyrektor przedszkola do organu prowadzącego.
4. Decyzję w sprawie zwolnienia z odpłatności podejmuje dyrektor GZOKSiT.
§3
Traci moc uchwała Nr XIV/9/04 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 26 lutego 2004r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.

