UCHWAŁA NR IV/28/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 07 lutego 2007 roku
w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkola publicznego
w Szemudzie na rok 2007.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 15 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. 6, art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Rada Gminy Szemud
uchwala co następuje:
§1
Opłaty za świadczenia przedszkola publicznego za 1 miesiąc obejmują:
1. opłatę stałą ponoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów za
korzystanie z usług Przedszkola Publicznego w Szemudzie zwanego
dalej „przedszkolem” w wysokości 150,00 złotych miesięcznie od
każdego dziecka.
2. W przypadku uczęszczania do przedszkola dwójki, trójki lub więcej
dzieci z jednej rodziny opłata stała wynosi:
a) za pierwsze dziecko – 150,00 zł.,
b) za drugie dziecko - 100,00 zł.
c) za trzecie i każde kolejne dziecko – 50,00 zł..
3. opłaty za wyżywienie dziecka przy czym dzienna stawka żywieniowa
wynosi 5 złotych – w tym: śniadanie - 1,50 zł., obiad - 2,50 zł.,
podwieczorek – 1 zł.,
4. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w połowie miesiąca lub
pod koniec, opłatę stałą oblicza się proporcjonalnie do ilości dni w
miesiącu przyjęcia dziecka.
§2
Zastrzega się możliwość zmiany wysokość opłaty stałej i opłaty za
wyżywienie określone w § 1 ust. 1, ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały,
wynikającą ze znacznego wzrostu cen za usługi oraz artykuły żywnościowe i
przemysłowe w trakcie roku kalendarzowego 2007.

§3
1. Opłaty o których mowa w § 1 uiszczają rodzice lub prawni opiekunowie

dzieci uczęszczających do przedszkola i wnosi się je miesięcznie do 15
każdego miesiąca.
2. Należność o której mowa w § 1, ust. 2 pomniejsza się odpowiednio o
dzienne stawki żywieniowe w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3
dni w przedszkolu po uprzednim powiadomieniu wicedyrektora do spraw
przedszkola lub dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zwanego
dalej „dyrektorem zespołu”.
§4
W przypadku zalegania z opłatą przez okres 2 miesięcy, dyrektor zespołu
skreśla dziecko z listy wychowanków po uprzednim powiadomieniu rodziców
na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu uregulowania należności.
§5
1) Dzieci w wieku 6 lat mające prawo do rocznego bezpłatnego
przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) w zakresie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego
nie ponoszą opłaty
stałej.
2) W przypadku korzystania z posiłków w przedszkolu rodzice lub
opiekunowie dzieci 6 letnich wnoszą za nie opłatę po uzgodnieniu z
dyrektorem zespołu z jakich posiłków dziecko będzie korzystać.
3) Rodzice dzieci sześcioletnich z oddziałów „O”, które korzystają z
przedszkola w godzinach ponad programowych wychowania
przedszkolnego wnoszą część opłaty stałej w wysokości 50,00 złotych
miesięcznie.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§7
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2007 roku.

