Uchwała Nr III/ 23 /04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie ustalenia odpłatności za przedszkola gminne
Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z
2002r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz.
U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568,
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) art. 14 ust. 5 i art. 105 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, Dz. U. z 1996r. Nr 106 poz. 496, Dz. U. z
1997r. Nr 28 poz. 153, Dz. U. z 1997r. Nr 141 poz. 943, Dz. U. z 1998r. Nr 117 poz. 759, Dz. U. z
1998r. Nr 162 poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Dz. U. z 2000r. Nr 19 poz. 239, Dz. U. z
2000r. Nr 48 poz. 550, Dz. U. z 2000r. Nr 104 poz. 1104, Dz. U. z 2000r. Nr 120 poz. 1268, Dz. U.
z 2000r. Nr 122 poz. 1320, Dz. U. z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Dz. U. z 2001r. Nr 144 poz. 1615,
Dz. U. z 2002r. Nr 41
poz. 362, Dz. U. z 2000r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 141 poz.
1185, Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 65, Dz. U. z 2003r. Nr 128 poz.
1176, Dz. U. z 2003r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 )

Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje :
§ 1. Z dniem 1 września 2004 roku ustala się miesięczne opłaty za Przedszkola
Gminne w sposób następujący:
1. od dzieci 6-cio letnich spełniających obowiązek przygotowania przedszkolnego:
•

opłaty nie pobiera się,

2. od pozostałych dzieci :
•

za pobyt dziecka w przedszkolu opłata wynosi 35 złotych miesięcznie,

3. Opłata miesięczna jest niezależna od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu .
4. Zasady zwalniania z opłaty miesięcznej rodzica lub opiekuna dziecka stanowi regulamin
będący załącznikiem do uchwały.
§ 2. Począwszy od 1 września 2005 roku odpłatność za przedszkola będzie
waloryzowana w każdym roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej przyjęty do budżetu gminy na dany rok w zaokrągleniu do
pełnych złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 4. Traci moc uchwała Nr V/29/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14.06.2000r.
W sprawie ustalenia odpłatności za przedszkola gminne.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.09.2004r.

Załącznik do uchwały Nr III/23/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 maja 2004 roku

REGULAMIN
zwalniania z opłaty za pobyt w przedszkolu.

1/. Zwolnienie od opłaty za przedszkole uzyskuje się na wniosek rodzica lub opiekuna
prawnego.
2/. Zwolnienie przysługuje w następujących przypadkach :
– losowych dotykających rodzinę lub opiekuna np. : pożar, powódź itp.
– długotrwałej choroby dziecka lub członka rodziny dziecka , przy czym za długotrwałą
chorobę uznaje się chorobę trwającą dłużej niż miesiąc.
3/. Rodzic lub opiekun dziecka do wniosku o zwolnieniu zobowiązany jest przedłożyć:
– podanie z uzasadnieniem zwolnienia
– zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej choroby.,
4/. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej przed podjęciem decyzji o zwolnieniu
przeprowadza się wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego.
5/. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje dyrektor przedszkola na okres 1 miesiąca ,
przy czym zwolnienie przysługuje najwyżej 2 razy w ciągu roku szkolnego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/ 23 /04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 maja 2004 roku]
Ustalone opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu stanowią częściowy udział
rodziców i opiekunów w kosztach prowadzenia przedszkoli.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie innych ustaw od 1 września 2004r. dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia
bezpłatnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
W związku z powyższym przepisami od dzieci 6-letnich nie można pobierać opłaty
za spełnianie obowiązku przedszkolnego. Zmiany te oraz to, że ostatnia uchwała w
sprawie opłat za przedszkole była podjęta 14.06.2000r., i od tego czasu opłaty nie były
waloryzowane stanowią uzasadnienie do aktualizacji uchwały.

