
Uchwała Nr XXIII/85/2007
Rady Gminy Rzekuń

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w 
Rzekuniu.

Na  podstawie  art.  14  ust.  5  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie 
oświaty(Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Ustala  się  odpłatność  za  świadczenia   Przedszkola  Samorządowego  w  Rzekuniu 
zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1)  koszt  surowca   zużytego  do  przyrządzania  posiłków  wg  normy   żywieniowej  z 
zachowaniem normy kalorycznej,
2)  opłatę   za świadczenia  prowadzone  przez przedszkole  przekraczające podstawę 
programową,
3)  koszt  opieki  nad  dzieckiem  pozostającym  poza  godzinami  funkcjonowania 
przedszkola.

§ 2.

1. Ustala się, iż za każdy dzień nieobecności dziecka, zwrotowi podlega składnik opłaty 
określony w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały.

2. Ustala się, iż  nie podlegają zwrotowi  składniki opłaty określone w § 1 ust 2 pkt 2.

§ 3.

Opłata , o której mowa w § 1 ust.  2 pkt 2 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych , a w 
szczególności : nauki języków obcych i rytmiki.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XIV/115/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia  30 sierpnia 2000 r. w 
sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

  Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski



Załącznik do uchwały Nr XXIII/85/2007
Rady Gminy Rzekuń 
z dnia 14 grudnia 2007 r.

1. Ustala się dzienną odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym 
w Rzekuniu w wysokości 10 zł., która to odpłatność obejmuje:

1) dzienny koszt surowca do przyrządzania trzech posiłków w wysokości - 5 zł.
2) koszt pięciu  godzin opieki nad dzieckiem ponad pięć godzin finansowanych 
przez Gminę,  w ramach których realizowane są podstawy programowe 
wychowania przedszkolnego  w wysokości 5 zł.

2. Ustala się za każdą godzinę opieki nad dzieckiem pozostającym w przedszkolu 
samorządowym poza godzinami jego funkcjonowania w wysokości 23,85 zł.

3. Ustala  się  dzienną  odpłatność  za  korzystanie  przez  dziecko  sześcioletnie, 
uczęszczające do oddziału przedszkolnego o pięciogodzinnym czasie pracy z 
posiłku  –  zupa  +  pieczywo  +  kompot  w  wysokości  2  zł.  jako  koszt  zakupu 
surowca.


