
Uchwała Nr XXI/123/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie

z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią

i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia

Komunalnego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy

Społecznej uchwala, co następuje:

§1

1.Ustala się stałą odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym w

Żyrzynie w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) miesięcznie

niezależnie od ponoszonych odpłatności za wyżywienie.

2.Obniża się opłatę, o której mowa w ust. 1 za każdy dzień nieobecności

dziecka spowodowany jego pobytem w szpitalu, łącznie z okresem

nieobecności przypadającym bezpośrednio po powrocie dziecka ze szpitala

oraz spowodowany chorobą dłuższą niż 10 dni.

3.Obniżka, o której mowa w ust. 2 będzie określana jako współczynnik ilości dni

nieobecności dziecka do ilości dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

4.Opłata, o której mowa w ust. 1 wykorzystana zostanie na prowadzenie

działalności wykraczającej poza minimum programowe nauczania i

wychowania.

§2

Wysokość opłaty, o której mowa w §1 obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia

2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Przedszkola

Gminnego w Żyrzynie.

§4

Zobowiązuje się Dyrektora Przedszkola Gminnego w Żyrzynie do podania treści

uchwały do wiadomości rodzicom dzieci korzystających z Przedszkola.



§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§6

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


