
                                               Uchwała  Nr 339/XXXVI/06
                                               Rady Miejskiej w Chorzelach 
                                               z dnia 28 lipca 2006 roku

w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  Przedszkola  Samorządowego 
w Chorzelach

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991.r o systemie oświaty 
tekst jednolity (Dz. U z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.7 ust.1 
pkt.8  i  art.18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  08  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591ze zmianami) Rada 
Miejska uchwala co następuje:

                                                      § 1

Ustala  się  odpłatność  za  świadczenia  usług  prowadzonych  w  Przedszkolu 
Samorządowym  w Chorzelach na rzecz dzieci  w wysokości:

1. 0.75 zł  za śniadanie, 1.50 zł za obiad,  0.75 zł za podwieczorek, będące 
dzienną stawką żywieniową w wysokości  aktualnych kosztów surowca 
zużytego do  przyrządzania posiłków.

2. Opłatę  stałą   miesięczną,  z  tytułu  częściowego  zwrotu  kosztów 
utrzymania przedszkola, która wynosi :
a. w grupie wiekowej dzieci  3 - 4 letnich – 40 złotych.
                                                 5 letnich  -  40 złotych.
b. w grupie wiekowej dzieci sześcioletnich 

- powyżej 5 godz. - 35 zł.

                                               § 2
                                                     
Ustala się odpłatność za wyżywienie dla personelu przedszkolnego w wysokości 
100 % „wsadu do kotła”  +  2,60  zł  (pełny  koszt  przygotowania posiłków tj. 
śniadanie: 0,60 zł, obiad: 1,40 zł, podwieczorek 0,60 zł).

                                               § 3

Kwota dziennej stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego może ulec  zmianie 
w przypadku wzrostu cen surowców wykorzystywanych do przygotowywania 
posiłków minimum o 10 % .    



                                                              § 4

1. Zwalnia  się  od  opłaty  stałej  trzecie  i  następne  dziecko  w  rodzinie 
uczęszczające do przedszkola.

2. W przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej 3-dni obniża się 
należność  z  tytułu  wyżywienia  pod  warunkiem  wcześniejszego 
poinformowania  dyrekcji  przedszkola  najpóźniej  w  pierwszym  dniu 
nieobecności dziecka.

3. W  przypadku  nieobecności  dziecka  przez  okres  jednego  miesiąca  z 
przyczyn  uzasadnionych,  zwalnia  się  rodziców dziecka  z  opłaty  stałej 
miesięcznej  pod  warunkiem  wcześniejszego  poinformowania  dyrekcji 
przedszkola.

4. Obniża się o 50% opłatę stałą miesięczną dla opiekunów wychowujących 
sieroty  i  półsieroty  uczęszczające  do  przedszkola,  których  dochód  nie 
przekracza  kryterium  dochodowego  określonego  w  ustawie  o  pomocy 
społecznej.   

5. Obniża  się  o  50% opłatę  stałą  miesięczną  za  dzieci  uczęszczające  do 
przedszkola:  niepełnosprawne,  chore  na  cukrzycę  i  choroby 
nowotworowe  oraz  będące  na  diecie  bezglutenowej  po  przedłożeniu 
zaświadczenia lekarza specjalisty.

                                                      
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele oraz  
Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

                                                       § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


