UCHWAŁA NR XLII/334/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju
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 4,00 zł za pierwszą godzinę zajęć,
2) w wysokości 2,50 zł za dwie i więcej godzin zajęć.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Traci moc: Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju w roku szkolnym 2009/2010.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej opublikowania, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju
Leszek Pazdyk

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 7 stycznia 1991r. o systemie oświaty, w art. 14 ust. 5 nakłada na Radę Miejską prawo ustalenia opłaty
za dodatkowe świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach. Do Gminnego Przedszkola Publicznego
w Lądku Zdroju uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat – liczba miejsc 125. W roku szkolnym 2010/2011
planowanych będzie 5 grup wiekowych: • 3 latki • 4 latki • 5 latki • 5-6 latki • 6 latki W roku szkolnym rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola ponoszą następujące koszty (poza wyżywieniem) opłata zgodnie z zawarta umową
z rodzicem – 3,00 zł za za pierwszą i 2,00 za dwie i więcej godzin zajęć poza podstawą programową. Proponuje się
zmianę kosztów: pierwsza godzina 4,00 zł a dwie i więcej godzin po 2,50 każda następna. Koszt pobytu dziecka
w przedszkolu w czasie 8 godzin wynosiłby dziennie 9 zł (5 pierwszych godzin - bezpłatnie, szósta godzina 4,00 zł,
siódma i ósma 5,00 zł). Przy 6 godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu, średnio 21 dni x 4,00 zł = 84,00 zł
miesięczna opłata. Zmiany te spowodowane są wzrostem cen, co ma wpływ na wzrost kosztów utrzymania
przedszkola przez Gminę. Zasadnym jest wprowadzenie zmian od 1 września 2010r., daje to rodzicom wychowanków
przedszkola przewidywalność ponoszenia kosztów finansowych z racji pobytu dziecka w przedszkolu. Biorąc
powyższe
argumenty pod uwagę wnoszę
o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.
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Burmistrz Lądka-Zdroju Osoba
pełniąca funkcję Burmistrza
Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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