W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Uchwała nr XXX/254/09
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym
w Lądku-Zdroju w roku szkolnym 2009/2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska ustala co następuje:
§1
Ustala się opłatę za prowadzenie zajęć wychowawczo opiekuńczych z dzieckiem w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej:
1) w wysokości 3,00 zł za pierwszą godzinę zajęć,
2) w wysokości 2,00 zł za dwie i więcej godzin zajęć.
§2
Ustala się opłatę dzienną za wyŜywienie dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu w wysokości ustalonej wg aktualnych cen Ŝywności i norm Ŝywienia obowiązujących w przedszkolu, w kwocie:
1) za pełne wyŜywienie do 3,10 zł;
2) za niepełne wyŜywienie (śniadanie i pierwsze danie obiadowe) 2,50 zł.
§3
Opłata za świadczenia przedszkola oraz za wyŜywienie za dany miesiąc powinna być wniesiona do 15
kaŜdego miesiąca. W przypadku, gdy termin wniesienia opłat wypada w dniu ustawowo wolnym od
pracy, wpłaty moŜna dokonać w najbliŜszym dniu powszechnym wypadającym bezpośrednio po terminie płatności.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§5
Traci moc: Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIX/133/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w
sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju.
§6

Uchwała zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Gminnym Przedszkolu Publicznym, na stronie BIP
przedszkola.

§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
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